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Formáli. 

Eigils-saga Skallagrímssonar er ein af hinum ágætustu Ís- 

lendingasögum bæði að orðfæri og efni. Málið er fagurt 

og hreint, og ber þess ljósan vott, að sagan er færð í letur 

á gullöld Íslendinga. Efni sögunnar er fróðlegt, og lýsir 

ágætlega eigi að eins bæði hinu ytra og innra lífi, siðum og 

högum Íslendinga, heldur einnig annara Norðurlanda-þjóða. 

Frásögnin er ljós og viðburðunum raðað skipulega niður, 

einkum í fyrri hluta sögunnar. Sögunni ber vel saman 

við aðrar Íslendingasögur, og má telja hana með hinum 

sönnustu Íslendingasögum; en þegar þess er gætt, að hún 

geymdist að eins í manna minnum í mjög langan tíma, 

að hún endar fyrir árið 1000, og var að öllum líkindum 

eigi færð í letur fyr en á seinni hluta 12. aldar, þá er 

það eðlilegt, að allt geti eigi verið bókstaflega satt í henni. 

En það er sama að segja um þessa sögu, sem allar hin- 

ar beztu Íslendingasögur, að höfundar þeirra segja ekkert 

ósatt af ásettu ráði, þeir skrifa söguna eins og hún hafði 

smátt og smátt myndazt, og eins og þeir ímynda sér að 

allt hafi gengið til. Þar sem t.d. hreysti eða afreksverk 

einhvers manns auðsjáanlega eru ýkt, þá kemur það ekki 

til af því, að höfundarnir hafi viljað segja ofsögum af 

Þessu, heldur af því, að þeir höfðu heyrt það svona og 

ímynduðu sér það svona. Sama er að segja um hjátrú þá 

og hindurvitni, sem koma fyrir í sögunum, að þetta lýsir 

engum ósannindum af ásetningi, heldur að eins trú og 
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hugsunum manna á þeirri öld, þegar sagan var færð í 

letur. Þó nú hinir íslenzku sagnaritarar hafi fylgt hinni 

munnlegu frásögn, þá mega þeir engu að síður með 

réttu heita rithöfundar. Orófærið, orðatiltækin, allur blær- 
inn á frásögninni og meðferðin á efninu er þeirra verk. 

Hefði t. d. einhver ánnar samið Njáls-sögu en sá, sem 

gjörði það, þá hefði hún orðið allt öðruvísi. Það var fárra 

meðfæri, að klæða hana í svo fagran búning. Hinir ís- 

lenzku sagnaritarar höfðu því fullan rétt til að rita nöfn 

sín á þær sögur, er þeir settu saman, en því er ver, að 

fæstir af þeim hafa gjört það; menn vita því hvorki með 

neinni vissu, hver þessar sögur hefir samið, né hvenær 

þær hafa verið samdar. Eg vildi óska, að Íslendingar hefðu 

farið að, eins og Heródótos og Þúkýdídes, að rita nafn 
sitt þegar í fyrstu línu bókarinnar og lýsa þannig yfir því, 

að þeir væru höfundarnir. Þá gætu eigi aðrar þjóðir eignað 

sér ranglega verk þeirra. 

Eins er með Egils-sögu, eins og svo margar aðrar, að 

höfundur hennar er ókunnur, og einnig tíminn, er hún 

var skrásett. Vilji menn því segja nokkuð um þetta, þá 

getur það eigi orðið annað en getgátur. Efnið sjálft, við- 

burðirnir og mennirnir, sem getið er í sögunni, er það 
eina, sem nokkuð verður ráðið af. 

Hið elzta sagnarit Íslendinga, sem nú er til, og að 

líkindum hið elzta, sem skrásett hefir verið á íslenzku, 

er Íslendingabók Ara Þorgilssonar. Þessi bók er, að því 

er Ari segir sjálfur í upphafi hennar, upprunalega samin 

meðan Þorlákur Runólfsson og Ketill Þorsteinsson voru 

biskupar, eptir 1122 (það ár varð Ketill biskup) og fyrir 

1133 (það ár dó Þorlákur biskup og Sæmundur fróði). 

Ari hefir þó seinna handleikið bókina, einhvern tíma eptir 

alþíng 1134, því hann segir í 10. kap., að Guðmundur 
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Þorgeirsson hafi haft lögsögu í 12 sumur; en af Íslend- 

ingabók sjálfri sést, að hann hefir sagt lög í seinasta sinni 

sumarið 1134. Á þessum tíma hefst því sagnaritun Íslend- 

inga, og þegar rekspölurinn var kominn á, þá var líka 

farið að rita sögur af kappi. Ari (f 1148) ritaði sjálfur 

meira seinna, að minnsta kosti þá æfi Noregskonunga, er 

Snorri Sturluson segir að hann hafi ritað eptir sögn Odds 

Kolssonar, Hallssonar af Síðu. Margar sögur, bæði Nor- 

egskonunga og Íslendinga, voru ritaðar á 12. öld, og 

Sturlungasaga segir (2. þ. 38. kap.), að flestar sögur, er 

hör hafi gjörzt á Íslandi, hafi verið ritaðar, áður Brand- 

ur biskup Sæmundarson andaðist ({ 1201). Eg hygg Eg- 

ils-sögu vera eina af þessum sögum, er samdar voru á 12. 

öld; en hún mun þó samin töluvert seinna en Íslendinga- 

bók Ara. Gæti menn nú að mönnunum, sem nefndir eru 

í sögunni, þá verður ekki mikið ráðið af ættartölunum, 

því þær ná svo skammt niður, enda eru þær aldrei viss 

sönnun um hinn upprunalega aldur sagnanna, því afskrif- 

ararnir hafa svo opt bætt aptan við þær, og lengt þær 

allt til síns tíma. Lengst nær ættartala Serks úr Sogni, 

og hann hefir verið síðast uppi af alkunnum mönnum, er 
getið er í sögunni. Serkur úr Sogni lifði fram á 12. öld; 

hann var með Magnúsi berfætta, þá er hann föll á Ír- 

landi 1103 (Snorri, sagan af Magnúsi berfætta, 25. kap.). 

Hinn síðasti viðburður, sem getið er í sögunni, er það, 

sem sagt er um kirkjubygginguna á Mosfelli í 90. kap. 

Þar er sagt, að Skapti prestur Þórarinsson hafi verið við 

staddur, er kirkjugarðurinn var grafinn að Hrísbrú. Þessi 

Skapti prestur Þórarinsson hygg eg sé sá, sem nefndur 

er í Íslendingasögum (1843) 1, 384. Þar eru taldir upp 

nokkrir íslenzkir prestar, og sagt, að nöfn þeirra hafi ver- 

ið rituð 1143, þá er þeir lifðu allir. Sö þessi Skapti sá, 
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sem nefndur er í Egils-sögu, þá mætti ímynda sér, að 

kirkjan á Mosfelli hafi verið byggð og kirkjugarðurinn 

að Hrísbrú grafinn einhvern tíma á árunum 1130 — 1160. 

Sagan segir: „en undir altarisstaðnum þá fundust manna- 

bein. Þau váru miklu stærri en annarra manna bein. 

Þykkjast menn þat vita af sögn gamalla manna, at 

mundi verit hafa bein Egils“. Af þessum orðum sýn- 

ist mega ráða, að töluverður tími hafi liðið frá þessum 

viðburði, þangað til Egils-saga var skrásett, eigi minna en 

30 ár; og það er eigi ólíklegt (þó það sé engan veginn 

víst), að höfundur Egils-sögu hafi sjálfur talað við einhvern 

gamlan mann, er verið hafði við kirkjugarðsgröptinn að 

Hrísbrú, Mér þykir því líklegt, að sagan sé færð í letur 

eptir 1160 og fyrir 1200. 

Sá, sem hefur ritað Egils-sögu, hlýtur að hafa verið 

nákunnugur ekki einungis í Borgarfirði og víðar á suður- 

landi, heldur einnig í Noregi. Væri sagan skrásett á árun- 

um 1160— 1180, þá þætti mör Einar prestur Skúlason 

líklegastur til að hafa samið hana. Hann var af ætt Eg- 

ils Skallagrímssonar?, hið bezta skáld, og var opt utan- 

lands, einkum í Noregi. Hans er fyrst getið um 1114, og 

var hann þá í Noregi; hafi hann þá verið 18 vetra, þá 

er hann fæddur um 1096. Síðan var hann að öðru hvoru 

1) ættartala hans held eg sð svona: 

1. Egill Skallagrímsson. 

2. þorsteinn Egilsson. 

3. Skúli Þorsteinsson, sem getið er í Bjarnar sögu Hít- 
dælakappa. 

4. Egill Skúlason, einn af bandamönnum í Bandamanna- 

sögu. 

. Skúli Egilsson, sem talinn er með mestu höfðingjum á 

Íslandi 1118. (Kristnisaga. 14. kap.). 

6. Einar Skúlason. 

Gt 
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í Noregi þangað til um 1160. Þá hefir hann líklega 

farið alfarinn til Íslands. Dauðaár hans finnst hvergi rit- 

að, en vel má vera, að hann hafi lifað fram undir 1180. 

Hversu kunnugur hann var í Noregi, má meðal annars 

sjá af 4 vísum í Snorra-Eddu (Reykjavík 1848, 233. bls.), 

þar sem hann telur upp eyjar við Noreg. Einar Skúlason 

hafði flest eða allt það tilað bera, sem þurfti til að skrá- 

setja Egils-sögu Skallagrímssonar: hann var af ætt Egils, 

og þekkti sögur þær, er gengu í ættinni; hann var gott 

skáld, og hefir því án efa kunnað og skilið kvæði Egils ; 

hann var nákunnugur þeim stöðum, þar sem sagan fór 

fram, að minnsta kosti á Íslandi og í Noregi; en að hann 

hafi skrásett söguna, getur þó ekki orðið annað en getgáta. 

Nú er eptir að segja frá, hverjir unnið hafa að þessari 

útgáfu Egils-sögu: Jón Þorkelsson hefir skrifað upp text 

ann eptir Kaupmannahafnar-útgáfunni 1809, og er hann 

óbreyttur að öðru leyti en réttritun og því, að einstök 

orð, sem betur þóttu fara, hafa verið tekin upp í textann 

úr orðamuninum, einkum í vísunum. Þar sem getgátur 

hafa verið teknar upp í textann í vísunum, þá er þeirra 

getið í skýringunum yfir vísurnar. Kapítulatalan er hin 

sama í þessari útgáfu, sem í Kaupmannahafnar-útgáfunni, 

aptur að 75. kap. Þar hefir Kaupmannahafnar-útgáfan 

sömu töluna (75) við 2 kapítula (75 og 76). Þess vegna er 

77. kap. í þessari útg. == 76. í Kmh. - útgáfunni, o. s. frv. 

Jón Þorkelsson hefir og samið skýringarnar yfir vísurnar 

(að Sonartorreki undanteknu), registrin og formálann. 

Sveinbjörn Egilsson samdi skýringuna yfir Sonar- 

torrek 1851, og sendi hana stiptprófasti Árna Helgasyni 

í Görðum smátt og smátt í sendibröfum, nokkrar vísur í 

hverju bréfi. S. Egilsson hafði ekki fært Sonartorrek í 

óbundna ræðu; varð því að gjöra það, og þar af leiddi, 
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að breyta varð niðurskipuninni á skýringunni. Þetta 

hvorttveggja hefir B. Gröndal gjört; en Jón Þorkelsson 

hefir ritað þær athugagreinir við skýringuna á Sonartor- 

reki, sem J. Þ. stendur við. Jón Þorkelsson hefir lesið 

fyrstu og aðra, en skólakennari H. Friðriksson þriðju 

próförk, og að hans ráði hefir réttritun verið breytt á 

nokkrum orðum og nokkur orð tekin upp í textann, önn- 

ur en í handritinu stóðu. 
Reykjavík, í mafmánuði 1856. 



Hér hefr Egils-sögu. 

1. Kapítuli. 

; At Kveldúlfi búanda. 

Uifr höt maðr, son Bjálfa ok Hallberu, dóttur Úlfs hins 
úarga; hón var systir Hallbjarnar hálftrölls í Hrafnistu, 

föður Ketils hæings. Úlfr var maðr svá mikill ok sterkr, 

at eigi váru hans jafningjar í þann tíma í landinu. En 

er hann var á unga aldri, lá hann í víkingu ok hernaði. 

Með honum var í félagskap sá maðr, ér kallaðr var Berðlu- 

Kári, göfugr maðr ok hinn mesti afreksmaðr at afli ok 

áræði; hann var berserkr. Þeir Úlfr áttu einn sjóð báðir, 
ok var með þeim hin kærsta vinátta. En er þeir röðust 

ór hernaði, fór Kári til bús síns í Berðlu; hann var maðr 

stórauðigr. Kári átti þrjú börn. Hét son hans Eyvindr 

lambi, annarr Ölvir hnúfa. Dóttir hans höt Salbjörg. 

Hón var kvenna vænst ok skörungr mikill. Hennar fékk 

Úlfr; fór hann þá ok til búa „sinna. Úlfr var maðr 

auðigr bæði at löndum ok lausum aurum. Hann tók 

lends manns rétt, svá sem haft höfðu langfeðgar hans, 

ok gjörðist maðr ríkr. Svá er sagt, at Úlfr var búsýslu- 

maðr mikill. Var þat siðr hans, at rísa upp árdegis ok 

ganga þá um sýslur manna eðr þar er smiðir váru ok 

Sjá yfir fénað sinn ok akra; en stundum var hann á tali 

við menn þá, er ráða hans þurftu. Kunni hann til alls 

góð ráð at leggja, þvíat hann var forvitri; en dag hvern, 
1 
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er at kveldi kom, þá gjörðist hann svá styggr, at fáir 

menn máttu orðum við hann koma; var hann kveldsvæfr. 

Þat var mál manna, at hann væri mjök hamrammr. Hann 

var kallaðr Kveldúlfr. Þau Kveldúlfr áttu tvá sonu. Hét 

hinn ellri Þórólfr, en hinn yngri Grímr. En er þeir óxu 

upp, þá váru þeir báðir menn miklir ok sterkir, svá sem 

faðir þeirra var. Var Þórólfr manna vænstr ok gjörvi- 

ligastr. Hann var líkr móðurfrændum sínum, gleðimaðr 

mikill, örr, ákafamaðr mikill í öllu, ok hinn mesti kaup- 

maðr; var hann vinsæll af öllum mönnum. Grímr var 

svartr maðr ok ljótr, líkr feðr sínum bæði yfirlits ok at 

skaplyndi. Gjörðist hann umsýslumaðr mikill. Hann var 

hagr maðr á tré ok járn ok gjörðist hinn mesti smiðr. 

Hann fór ok opt um vetrum í síldfiski með lagnarskútu 

ok með honum húskarlar margir. En er Þórólfr var á 

tvítugs-aldri, þá bjóst hann í hernað. Fékk Kveldúlfr 

honum langskip. Til þeirrar ferðar réðust synir Berðlu- 

Kára, Eyvindr ok Ölvir. Þeir höfðu lið mikit ok annat 

langskip, ok fóru um stmarit í víking ok öfluðu sér fjár, 

ok höfðu hlutskipti mikit. Þat var nökkur sumur, er 

þeir lágu í víking, en váru heima um vetrum með feðr- 

um sínum. Hafði Þórólfr heim marga dýrgripi, ok færði 

föður sínum ox móður. Var þá bæði gott til fjár ok 

mannvirðingar.  Kveldúlfr var þá mjök á efra aldri, er 

synir hans váru rosknir. 

2. Kapituli. 
Af Ölvi hnúfu. 

Auðbjörn hét þá konungr yfir Firðafylki. Hróaldr 

hét jarl hans, en Þórir son jarlsins. þá var Atli hinn 

mjóvi jarl; hann bjó á Gaulum. Hans börn váru þau 

Hallsteinn, Hólmsteinn, Hersteinn og Sólveig hin fagra. 
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Þat var á einu hausti, at fjölmennt var á Gaulum at 
haustblóti. Þá sá Ölvir hnúfa Sólveigu, ok gjörði sér 

um títt. Síðan bað hann hennar, en jarlinum þótti manna 

munr, ok vildi eigi gipta hana, „Síðan orti Ölvir mörg 
mansöngskvæði. Svá mikit gjörði Ölvir sér um Sólveigu, 

at hann löt af herförum. Ok váru þá í herförum Þór- 

ólfr ok Eyvindr lambi. 

3. Kapituli. 

Upphaf ríkis Haralds hárfagra. 

Haraldr son Hálfdanar svarta hafði tekit arf eptir 

föður sinn. Hann hafði þess heit strengt, að láta eigi 

skera hár sitt né kemba, fyrr en hann væri einvaldskon- 

ungr yfir Noregi. Hann var kallaðr Haraldr lúfa. Síðan 

barðist hann við þá konunga, er næstir váru, ok sigraði 

þá, ok eru þar langar frásagnir. Síðan eignaðist hann 

Upplönd. Þaðan fór hann norðr í Þrándheim, ok átti 

þar margar orrustur, áðr hann yrði einvaldi yfir öllum 

Þrændalögum. Síðan ætlaði hann at fara norðr í Naumu- 

dal á hendr þeim bræðrum, Herlaugi og Hrollaugi, er þá 

váru konungar yfir Naumudal. En er þeir bræðr spurðu 

til ferðar hans, þá gekk Herlaugr í haug þann með tólfta 

mann, er áðr höfðu þeir gjöra látit, ok váru at þrjá vetr. 

Var síðan haugrinn aptr lokinn. „ En Hrollaugr konungr 

Veltist ór konungdómi, ok tók upp jarlsrétt, ok fór síðan 

á vald Haralds konungs, ok gaf upp ríki sitt. Svá eign- 

aðist Haraldr konungr Naumdælafylki ok Hálogaland. 

Setti hann þar menn yfir ríki sitt. „Síðan bjóst Haraldr 

konungr ór Þrándheimi með skipaliði, ok fór suðr á Mæri. 
Atti þar orrustu við Húnþjóf konung ok hafði sigr. Föll 
bar Húnþjófr. Þá eignaðist Haraldr konungr Norðmæri 

ok Raumsdal. En Sölvi klofi, son Húnþjófs, hafði undan 
í 
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komizt, ok fór hann á Sunnmæri til Arnviðar konungs, 

ok bað hann sér fulltings, ok sagði svá: „þótt þetta 

vandræði hafi nú borit oss at hendi, þá mun eigi langt 

til, at hit sama vandræði mun til yðvar koma, því ek 

get Harald skjótt munu hér koma, þá er hann hefir alla 

menn þrælkat ok áþjáð, sem hann vill, á Norðmæri ok í 

Raumsdal. Munu þér hinn sama kost fyrir höndum eiga, 

sem vör áttum, at verja fé yðvart ok frelsi, ok kosta þar 

til allra þeirra manna, er yðr er liðs at ván; ok vil ek 

bjóðast til með mínu liði móti þessum ofsa ok újafnaði. 

En at öðrum kosti munu þér vilja taka upp þat ráð, 

sem Naumdolir gjörðu, at ganga með sjálfvilja í ánauð 

ok gjörast þrælar Haralds. Þat þótti föður mínum sigr, 

at deyja í konungdómi með sæmd, heldr en gjörast undir- 

maðr annars konungs á gamals-aldri. Hygg ek, at þér 

muni ok svá þykkja, ok öðrum þeim, er nökkurir eru 

borði, ok kappsmenn vilja vera“. Af slíkum fortölum var 

konungrinn fastráðinn til þess, að samna liði ok verja 

land sitt. Bundu þeir Sölvi þá samlag sitt, ok sendu 

orð Auðbirni konungi, er réð fyrir Firðafylki, at hann 

skyldi koma til liðs við þá. En er sendimenn komu til 

Auðbjarnar konungs ok báru honum þessa orðsending, þá 

rððst hann um við vini sína, ok réðu honum þat allir, 

at samna liði ok fara til móts við Mæri, sem honum váru 

orð send til. Auðbjörn konungr lét skera upp herör ok 

fara herboð um allt sitt ríki. Hann sendi menn til ríkis- 

manna, at boða þeim til sín. En er sendimenn konungs 

komu til Kveldúlfs ok sögðu honum sín erendi ok þat, 

at konungr vill, at Kveldúlfr komi til hans með alla hús- 

karla sína, þá svarar hann: „þat mun konungi skylt 

þykkja, at ek fara með honum, ef hann skal verja land 

sitt ok sö herjat í Firðafylki, en hitt ætla ek mér all- 
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úskylt, at fara norðr á Mæri ok berjast þar ok verja land 

þeirra. Er yðr þat skjótast at segja, þá er þér hittit 

konung yðvarn, at Kveldúlfr mun heima sitja um þetta 

herhlaup, ok hann mun eigi herliði samna, ok eigi gjöra 

sína þá heimanferð, at berjast móti Haraldi lúfu, þvíat 

ek hygg, at hann hafi þar byrði gnóga hamingju, er kon- 

ungr várr hafi eigi krepping fullan“. Fóru sendimenn 

heim til konungs ok sögðu honum erindislok sín; en 

Kveldúlfr sat heima at búum sínum. 

4. Kapituli. 

Bardagi Haralds konungs ok Auðbjarnar. 

Auðbjörn konungr fór með lið sitt, þat er honum 

fylgdi, norðr á Mæri, ok hitti þar Arnvið konung ok Sölva 

klofa, ok höfðu þeir allir saman her mikinn.  Haraldr 

konungr var þá ok norðan kominn með sínu líði, ok varð 

fundr þeirra fyrir innan Sólskel. Var þar orrusta mikil, 

ok mannfall mikit í hvárratveggja liði. Þeir féllu ór 

Haralds liði: jarlar tveir, Ásgautr og Ásbjörn, ok tveir 

synir Hákonar Hlaða-jarls, Grjótgarör ok Herlaugr, ok 

Margt annat stórmenni, en af liði Mæra Arnviðr konungr 

ok Auðbjörn konungr, en Sölvi klofi komst undan á flótta, 

Ok var síðan víkingr mikill, ok gjörði opt skaða mikinn 
á ríki Haralds konungs, ok var kallaðr Sölvi klofi. Eptir 

Þat lagði Haraldr konungr undir sik Sunnmæri. Vémundr 

bróðir Auðbjarnar konungs hölt Firðafylki, ok gjörðist þar 

konungr yfir. Þetta var um haustit; ok gjörðu menn þat 

ráð með Haraldi konungi, at hann skyldi eigi fara suðr 
um Stað á haustdegi. Þá setti Haraldr konungr Rögn- 

vald jarl yfir Mæri hváratveggja ok Raumsdal, ok hafði 

hann um sik mikit fjölmenni. Þat sama haust veittu synir 

Atla heimsókn at Ölvi hnúfu, ok vildu drepa hann. Þeir 
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höfðu lið svá mikit, at Ölvir hafði enga viðstöðu, ok 
komst með hlaupi undan. Fór hann þá norðr á Mæri, 

ok hitti þar Harald konung, ok gekk Ölvir til handa hon- 

um, ok fór norðr til Þrándheims með konungi um haustit, 

ok komst hann í hina mestu kærleika við konung, ok var 

með honum lengi síðan, ok gjörðist skáld hans. Þann 

vetr fór Rögnvaldr jarl hit iðra um Eiðsjó suðr í Fjörðu 

ok hafði njósn af ferðum Vémundar konungs, ok kom 

um nótt, þar sem heitir Naustdalr, ok var Vémundr þar 

á veizlu. Tók þar Rögnvaldr jarl hús á þeim, ok brenndi 

konunginn inni með níu tigum manna. Eptir þat kom 

Berólu-Kári til Rögnvalds jarls með langskip alskipat, 

ok fóru þeir báðir norðr á Mæri. Tók Rögnvaldr skip 

þau, er átt hafði Vémundr konungr, ok allt þat lausafé, 

er hann fékk. Berólu-Kári fór þá norðr til Þrándheims 

á fund Haralds konungs, ok gjörðist hans maðr. Um 

várit eptir fór Haraldr konungr suðr með landi með skipa- 

her, og lagði undir sik Fjörðu ok Fjalir, ok skipaði þar 

til ríkis mönnum sínum. Hann setti Hróald jarl yfir Firða- 

fylki. Haraldr konungr var mjök gjörhugall, þá er hann 

hafði eignazt þau fylki, er nýkomin váru í vald hans, 

um lenda menn ok ríka búendr ok alla þá, er honum 

var grunr á at nökkurrar uppreistar var af ván. Þá 

löt hann hvern gjöra annathvárt, at gjörast hans þjón- 

ustumenn eða fara af landi í brott, en at þriðja kosti 

sæta afarkostum eða láta lífit, en sumir váru hamlaðir 

at höndum eðr fótum.  Haraldr konungr eignaðist í hverju 

fylki óðul öll ok allt land, byggt ok úbyggt, ok jafnvel 

sjóinn ok vötnin. Skyldu allir búendr vera hans leig- 

lendingar, svá þeir, er mörkina ortu, ok saltkarlarnir ok 

allir veiðimenn, bæði á sjó ok landi, þá váru allir þeir 
honum lýðskyldir. En af þessi áþján flýðu margir menn 
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af landi á brott, ok byggðust þá margar auðnir víða, 

bæði Jamtaland ok Helsingjaland, ok Vestrlönd, Suör- 

eyjar, Dýflinnar-Skíri í Írlandi, Katanes á Skotlandi ok 

Hjaltland, Normandí á Vallandi, Færeyjar; ok í þann 

tíma fannst Ísland. 

5. Kapituli. 

Konungr gjörði orð Kveldúlfi. 

Haraldr konungr lá með her sinn í Fjörðum. Hann 

sendi menn þar um land á fund þeirra manna, er eigi 

höfðu komit til hans ok hann þóttist erendi við eiga. 

Konungs sendimenn komu til Kveldúlfs ok fengu þar 

góðar viðtökur. þeir báru upp erendi sín. Sögðu, at 
konungr vildi, at Kveldúlfr kæmi á hans fund. „Hann 

hefir“, sögðu þeir, „spurn af, at þú ert göfugr maðr ok 

stórættaðr; muntu eiga kost af honum virðingar mikillar; 

er konungi mikit kapp á því, at hafa með sér þá menn, 

er hann spyrr at afreksmenn eru at afli ok hreysti“. 

Kveldúlfr svarar; sagði, at hann var þá maðr gamall, 

svá at hann var þá eigi herfærr, at vera úti á herskipum. 

„Mun ek nú heima sitja okláta af at þjóna konungum“. 

Þá mælti sendimaðr: „láttu þá fara son þinn til konungs. 

Hann er maðr mikill ok garpligr. Mun konungr gjöra 

hann lendan mann, ef hann vill þjóna honum“. „Ekki 

vil ek“, sagði Grímr, „gjörast lendr maðr, meðan faðir minn 

lifir, þvíat hann skal vera yfirmaðr minn, meðan hann 

lifir“.  Sendimenn fóru í brott; en er þeir komu til kon- 

ungs, sögðu þeir honum allt þat, er Kveldúlfr hafði rætt 

fyrir þeim. Konungr varð við styggr, og mælti um nökk- 
urum orðum; sagði, at þeir mundu vera menn stórlátir, 

eða hvat þeir mundu fyrirætlast.  Ölvir hnúfa var þá 

nær staddr, ok bað konung vera eigi reiðan. „Ek mun 
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fara á fund Kveldúlfs, ok mun hann vilja fara á fund 

yðvarn, þegar er hann veit, að yór þykkir máli skipta“. 

Síðan fór Ölvir á fund Kveldúlfs, ok sagði honum, at 
konungr var reiðr, ok eigi mundi duga, nema annarrhvárr 

þeirra feðga færi til konungs, ok sagði, at hann mundi 

fá virðing mikla af konungi, ef þeir vildi hann þýðast. 

Sagði frá mikit, sem satt var, at konungr var góðr mönn- 

um sínum bæði til fjár ok metnaðar. Kveldúlfr sagði, 

at þat var hans hugboð, „at vér feðgar munum ekki 

bera gæfu til þessa konungs, ok mun ek ekki fara á fund 

hans. En ef Þórólfr kemr heim í sumar, þá mun hann 

auðbeðinn þessar farar, og svá, at gjörast konungsmaór. 

Segðu svá konungi, at ek mun vera vinr hans, ok alla 

þá, er at mínum orðum láta, halda til vináttu við hann. 

Ek mun ok halda hinu sama um stjórn ok umboð af 

hans hendi, sem áðr hafða ek af fyrra konungi, ef kon- 

ungr vill at svá sé, ok enn síðar, ok sjá, hversu semst 

með oss konungi“. Síðan fór Ölvir aptr til konungs ok 

sagði honum, at Kveldúlfr mundi senda honum son sinn, 

ok sagði, at sá var betr til fallinn, er þá var eigi heima. 

Lét konungr þá vera kyrrt. Fór hann þá um sumarit 

inn í Sogn, en er haustaði, bjóst hann at fara norðr til 

Þrándheims. 

6. Kapituli. 

Viðrtal Kveldúlfs ok Þórólfs. 

Þórólfr Kveldúlfsson ok Eyvindr lambi komu um 

haustit heim ór víking. Fór Þórólfr til föður síns. Taka 

þeir feðgar þá tal sín í milli. Spyrr Þórólfr eptir, hvat 

verit hefir í erendum þeirra manna, er Haraldr sendi 

þangat. Kveldúlfr sagði, at konungr hafði til þess orð 

sent, at Kveldúlfr skyldi gjörast maðr hans eðr sonr hans 
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annarrhvárr. „Hvernig svaraðir þú“? kvað Þórólfr. „Ek 

sagða svá, sem mér var í hug, at ek munda aldrigi ganga 

á hönd Haraldi konungi, ok svá mundu þit gjöra báðir, 

ef ek skylda ráða. Ætla ek, at þær lyktir muni á verða, 

at vör munim aldrtila hljóta af þeim konungi“. „Þat 

verðr allmjök á annan veg“, sagði Þórólfr, „en mör segir 

hugr um“; því at ek ætla mik skulu af honum hljóta 

hinn mesta frama, ok til þess em ek fastráðinn, at fara 

á fund konungs ok gjörast hans maðr, ok þat hefi ek 

sannspurt, at hirð hans er skipuð afreksmönnum einum. 

Þykkir mör þat allfýsiligt, at koma í þeirra sveit, ef þeir 

vilja við mértaka. Eru þeir menn haldnir miklu betr en 

allir aðrir í þessu landi. Er mér svá frá sagt konungi, 

at hann sé hinn mildasti af fögjöfum við menn sína, ok 

eigi síðr þess örr, at gefa þeim framgang ok veita ríki 

þeim, er honum þykkja til þess fallnir. En mér spyrst 

á þann veg til um alla þá, er bakverpast vilja við honum 

ok þýðast eigi hann með vináttu, sem allir verði ekki at 

mönnum; stökkva sumir af landi á brott, en sumir gjörast 

leigumenn. þykkir mör þat undarligt, faðir! um svá 

vitran mann, sem þú ert, ok metnaðargjarnan, er þú vildir 

eigi með þökkum taka vegsemd þá, er konungr bauð þér. 

En ef þú þykkist vera forspár um þat, at vör munim 

hljóta af konungi þessum úfarnað ok (hann) muni vilja 

Vera várr úvinr, hví fórtu eigi þá til orrustu móti honum 

með konungi þeim, er þú ert áór handgenginn? Nú. 

þykkir mér þat úsæmiligast, at vera hvártki vinr hans 

né úvinr“. „Eptir gekk þat“, kvað Kveldúlfr, „er mör 

bauð hugr um, at þeir mundu engir sigrför fara, er 

börðust við Harald lúfu norðr á Mæri, en slíkt sama 

mun þat satt vera, at Haraldr mun verða at miklum 

skaða mínum frændum; en þú, Þórólfr! munt ráða vilja 
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athöfnum þínum. Ekki óttumst ek þat, þóttú komir í 

sveit með hirómönnum Haralds, at eigi þykkir þú hlut- 

gengr eðr jafn hinum fremstum í öllum mannraunum; 

varast þú þat, at eigi ætlir þú þér hófleysu eðr keppist 

við þér meiri menn, en eigi muntu fyrir vægja at heldr“. 

En er Þórólfr bjóst á brott, þá leiddi Kveldúlfr hann 

ofan til skips, hvarf til hans, ok bað hann vel fara, ok 

bað þá heila hittast. 

7. Kapituli. 
Af Björgólfi. 

Björgólfr hét maðr á Hálogalandi. Hann bjó í Torg- 

um. Hann var lendr maðr, ríkr ok auðigr, en hálf-berg- 

risi at afli ok vexti ok kynferð. Hann átti son, er höt 

Brynjólfr. Hann var líkr feór sínum. Björgólfr var þá 

gamall, ok önduð kona hans, ok hafði hann selt í hendr 

öll ráð syni sínum ok leitat honum kvánfángs. Brynjólfr 

átti Helgu, dóttur Ketils hæings ór Hrafnistu. Bárór er 

nefndr sonr þeirra. Hann var snemma mikill ok fríðr 

sýnum, ok varð hinn mesti atgjörvismaðr. Þat var eitt 

haust, at þar var gildi fjölmennt, ok váru þeir Björgólfr 

feðgar í gildinu göfgastir menn. Þar var hlutaðr tví- 

menningr á öptnum, sem siðvenja var til. En þar at 

gildinu var sá maðr, er Högni hét. Hann átti bú í Leku. 

Hann var maðr stórauðigr, allra manna fríðastr sýnum, 

vitr maðr ok ættsmár, ok hafði hafizt af sjálfum sér. 

Hann átti dóttur allfríða, er nefnd er Hildiríór. Hón hlaut 

at sitja hjá Björgólfi. Töluðu þau margt um kveldit. 

Leizt honum mærin fögr. Litlu síðar var slitit gildinu. 

Þat sama haust gjörði Björgólfr gamli heimanför sína, 

ok hafði skútu, er hann átti, ok á þrjá tigi manna. Hann 

kom fram í Leku, ok gengu þeir heim til húss tuttugu, 
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en tíu gættu skips. En er þeir komu á bæinn, þá gekk 

Högni á mót honum, ok fagnaði vel, bauð honum þar at 

Vera með sínu föruneyti, en hann þekktist þat, ok gengu 

þeir inn í stufu. En er þeir höfðu afklæðzt ok tekit upp 

yfirhafnir, þá lét Högni bera inn skaptker ok munngát. 

Hildiríór bóndadóttir bar öl gestum. Björgólfr kallar til 

sín Högna bónda, ok segir honum, „at erendi er þat hingat, 

at ek vil, at dóttir þín fari heim með mér, ok mun ek 

nú gjöra til hennar lausa-brullaup“. En Högni sá engan 

annan sinn kost, en láta allt svá vera, sem Björgólfr 

vildi. Björgólfr keypti hana með eyri gulls, ok gengu 

þau í eina rekkju bæði. Fór Hildiríðr heim með Björg- 

ólfi í Torgar. Brynjólfr löt illa yfir þessi ráðagjörð. Þau 

Björgólfr ok Hildiríðr áttu tvá sonu. Höt annarr Hárekr 

ok annarr Hrærekr. Síðan andast Björgólfr; en þegar 

hann var út hafiðr, þá lét Brynjólfr Hildiríði á brott fara 

með sonum sínum. Fór hón þá í Leku til föður síns, 

ok fæddust þar upp synir Hildiríðar. Þeir váru menn 

fríðir sýnum, litlir vexti, vel viti bornir, líkir móðurfrænd- 

um sínum. Þeir váru kallaðir Hildiríðarsynir. Lítils 

virði Brynjólfr þá, ok lét þá ekki hafa af föðurarfi þeirra. 

Hildiríðr var erfingi Högna, ok tók hón ok synir hennar 

arf eptir hann, ok bjuggu þá í Leku, ok höfðu auð fjár. 

Þeir váru mjök jafnaldrar Bárðr Brynjólfsson ok Hildi- 

ríðarsynir. þeir feðgar Brynjólfr ok Björgólfr höfðu lengi 

haft Finnferð ok Finnskatt. Norðr á Hálogalandi heitir 

fjörðr Vefsnir. Þar liggr ey í firðinum, ok heitir Álöst, 

mikil ey ok góð. Í henni heitir bær á Sandnesi. Þar 

bjó maðr, er Sigurör höt. Hann var auðgastr norðr þar. 

Hann var lendr maðr, okspakrat viti. Sigríðr höt dóttir 

hans, ok þótti kostr beztr á Hálogalandi. Hón var ein- 

berni hans, ok átti arf at taka eptir Sigurð föður sinn. 
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Bárór Brynjólfsson gjörði heimanferð sína, hafði skútu ok 

á þrjá tigi manna. Hann fór norðr í Álöst, ok kom á 

Sandnes til Sigurðar. Bárór hefir uppi orð sín, ok bað 

Sigríðar. Því máli var vel tekit ok svarat líkliga, ok 
kom svá, at Bárði var heitit meyjunni. Ráð þau skyldu 

takast at öðru sumri. Skyldi þá Bárór sækja norðr þang- 

at ráðit. . 

S. Kapituali. 

Af Bárði ok Þórólfi. 

Haraldr konungr hafði þat sumar sent orð ríkis- 

mönnum, þeim er váru á Hálogalandi, ok stefndi til sín 

þeim, er áðr höfðu eigi komit á fund hans. Var Brynjólfr 

ráðinn til þeirrar ferðar, ok með honum Bárór son hans. 

Fóru þeir um haustit suðr til Þrándheims, ok hittu þar 

konung. Tók hann við þeim allfeginsamliga. Gjörðist 

Brynjólfr þá lendr maðr konungs. Fékk konungr honum 

veizlur miklar aðrar, en áðr hafði hann haft. Hann fékk 

honum ok Finnferð, konungs-sýslu á fjalli ok Finnkaup. 

Síðan fór Brynjólfr á brott ok kom heim tilbúa sinna, en 

Bárðr var eptir, ok gjörðist konungs hirðmaðr. Af öll- 

um hirómönnum virði konungr mest skáld sín. Þeir 

skipuðu annat öndvegi. Þeirra sat innast Auðunn illskælda. 

Hann var elætr þeirra, ok hann hafði verit skáld Hálf- 

danar svarta, föður Haralds konungs. Þarnæst sat Þor- 

björn hornklofi, en þar næst sat Ölvir hnúfa, en honum 

hit næsta var skipat Bárði. Hann var þar kallaðr Bárðr 

hvíti eða Bárðr sterki. Hann virðist þar vel hverjum 

manni. Með þeim Ölvi hnúfu var fölagskapr mikill. 

Þat sama haust komu til Haralds konungs þeir Þórólfr 

Kveldúlfsson ok Eyvindr lambi, son Berólu- Kára. Fengu 

þeir þar góðar viðtökur. Þeir höfðu þangat snekkju tví- 
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tugsessu vel skipaða, er þeir höfðu áðr haft í víking. 

Þeim var skipat í gestaskála með sveit sína. Þá er þeir 
höfðu þar dvalizt, til þess er þeim þótti tími til at ganga 

á fund konungs, gekk þar með þeim Berólu- Kári ok 

Ölvir hnúfa. Þeir kveðja konung. Þá segir Ölvir hnúfa, 
at „þar er kominn son Kveldúlfs, sem ek sagða yðr í 

sumar, at Kveldúlfr mundi senda til yðvar; munu yðr 

heit hans öll föst. Megu þör nú sjá sannar jarteiknir, 

at hann vill vera vin yðvarr fullkominn, er hann hefir 

Sent son sinn hingat til þjónustu við yðr, svá sköru- 

ligan mann, sem þör megut nú sjá. Er sú bæn Kveld- 

úlís ok allra vár, at þú takir við Þórólfi vegsamliga ok 

gjörir hann mikinn mann með yðr“. Konungr svarar 

vel máli hans, ok kveðst svá gjöra skyldu, „ef mér reynist 

Þórólfr jafnvel mannaðr, sem hann er sýnum fulldrengi- 
ligr“. Síðan gjörðist Þórólfr handgenginn konungi ok 

gekk þar í hirólög, en Beróðlu- Kári ok Eyvindr lambi, 
son hans, fóru suðr aptr með skip þat, er Þórólfr hafði 

morðr haft. Fór þá Kári heim til búa sinna ok þeir 

Eyvindr báðir. Þórólfr var með konungi, ok vísaði kon- 

ungr honum til sætis milli þeirra Ölvis hnúfu ok Bárðar, 

ok gjörðist með þeim öllum hinn mesti félagskapr. Þat 

var mál manna um þá Þórólf ok Bárð, at þeir væri jafnir 

at fríðleik ok á vöxt ok afl ok alla atgjörvi. Nú er Þór- 

ólfr þar í allmiklum kærleikum af konungi, ok bátir þeir 

Bárör; en er vetrinn leið af, ok sumar kom, þá bað 

Bárör sör orlofs konung, at fara ok vitja ráðs þess, er 

honum hafði heitit verit hit fyrra sumar. En er kon- 

ungr vissi, at Bárór átti skylt erendi, þá lofaði hann 

honum heimferð. En er hann fökk orlof, þá bað hann 

Þórólf fara með sör norðr þangat. Sagði hann, sem satt 

Var, at hann mundi þar mega hitta marga frændr sína 
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göfga, þá er hann mundi eigi fyrr sét hafa eða við kann- 

azt. Þórólfi þótti þat fýsiligt, ok fá þeir til þess orlof 

af konungi. Búast síðan, höfðu skip gott ok föruneyti. 

Fóru þá leið sína, er þeir váru búnir. En er þeir koma 

í Torgar, þá senda þeir Sigurði menn, ok láta segja 

honum, at Bárór mun þá vitja ráða þeirra, er þeir höfðu 

bundit með sér hit fyrra sumar. Sigurðr segir, at hann 
vill þat allt halda, sem þeir höfðu mælt. Gjöra þá á- 

kveðit um brullaupsstefnu; ok skulu þeir Bárðr sækja 

norðr þagat á Sandnes. En er at þeirri stefnu kom, þá 

fara þeir Brynjólfr ok Bárór, ok höfðu með sér margt 

stórmenni, frændr sína ok tengdamenn. Var þat, sem 

Bárór hafði sagt, at Þórólfr hitti þar marga frændr sína, 

þá er hann hafði ekki áðr við kannazt. Þeir fóru, til 

þess er þeir komu á Sandnes, ok var þar hin prúðligsta 

veizla. En er lokit var veizlunni, fór Bárór heim með 

konu sína, ok dvaldist heima um sumarit ok þeir Þórólfr 

báðir. En um haustit koma þeir suðr til konungs, ok 

váru með honum vetr annan. Á þeim vetri. andaðist 

Brynjólfr. En er þat spyrr Bárór, at honum hafði þar 

"árfr tæmzt, þá bað hann sér heimfararleyfis, en konungr 

veitti honum þat; ok áðr þeir skildist, gjörðist Bárðr lendr 

maér, sem faðir hans hafði verit, ok hafði af konungi 

veizlur allar, þvílíkar sem Brynjólfr hafði haft. Bárör 

fór heim til búa sinna, ok gjörðist brátt höfðingi mikill; 

en Hildiríðarsynir fengu ekki af arfinum þá heldr en fyrr. 

Bárðr átti son við konu sinni, okhét sá Grímr. Þórólfr 

var með konungi, ok hafði þar virðingar miklar. 

9. Kapituli. 

Orrusta í Hafrsfirði. 

Haraldr konungr bauð út leiðangri miklum, ok dró 
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saman skipaher, stefndi til sín liði víða um land. Hann 

fór ór Þrándheimi, og stefndi suðr í land. Hann hafði 

þat spurt, at herr mikill var saman dreginn um ÁAgð- 

ir ok Rogaland ok Hörðaland, ok víðar, safnat bæði 

ofan af landi ok austan ór Vík, ok var þar margt stór- 

menni saman komit, ok ætlaði at verja land fyrir Haraldi 

konungi. Haraldr konungr hélt norðan liði sínu. Hann 

hafði sjálfr lið mikit og skipat hirð. sinni. Þar var í stafni 

Þórólfr Kveldúlfsson ok Bárðr hvíti ok synir Berðlu- Kára, 

Ölvir hnúfa ok Eyvindr lambi; en berserkir konungs tólf 

váru í söxum.  Fundr þeirra varð suðr á Rogalandi í 

Hafrsfirði. Var þar hin mesta orrusta, er Haraldr kon- 

ungr hafði átta, og mikit mannfall í hvárratveggja liði. 

Lagði konungr framarla skip sitt, ok var þar ströngust 

orrustan; en svá lauk, at Haraldr konungr fékk sigr. En 

þar föll Þórir haklangr, konungr af Ögðum; en Kjötvi 

hinn auðgi flýði ok allt lið hans, þat er uppi stóð, nema 

Þat, er til handa gekk eptir orrustuna. Þá er kannat var 

lið Haralds konungs, var margt fallit ok margir váru 

mjök sárir. *Þórólfr var sárr mjök, en Bárór meir, ok 

engi var úsárr á konungsskipinu fyrir framan siglu, nema 

þeir, er eigi bitu járn, en þat váru berserkir konungs. 

Þá löt konungr binda sár manna sinna, ok þakkaði mönn- 
um framgöngu sína, ok veitti gjafir, ok lagði þar mest 

lof til, er honum þótti makligir, ok höt þeim, at auka 

virðing þeirra; nefndi til þess skipstjórnarmenn, ok þar 

næst stafnbúa sína ok aðra frambyggja. Þá orrustu átti 

Haraldr konungr síðast innanlands, ok eptir þat fékk hann 

„Enga viðstöðu, ok eignaðist hann síðan land allt. Konungr 

lét græða menn sína, þá sem lífs var auðit, en veita um- 
búnað dauðum mönnum, þann sem þá var siðvenja til. 

Þórólfr ok Bárðr lágu í sárum. Tóku sár Þórólfs at gróa, 
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en Bárðar sár gjörðust banvæn. Þá lét Bárðr kalla kon- 

ung til sín, ok sagði honum svá: „ef svá verðr, at ek 

deyja ór þessum sárum, þá vil ek þess biðja ör, at þér 

látit mik ráða fyrir arfi mínum“. En er konungr hafði 

því játat, þá sagði hann: „arf minn allan vil ek at taki 

Þórólfr, félagi minn ok frændi, lönd oklausa aura; hon- 

um vil ek ok gefa konu mína, ok son minn til uppfæzlu, 

þvíat ek trúi honum til þess bezt allra manna“. - Hann 

festi þetta mál, sem lög váru til, at leyfi konungs. Síð- 

an andast Bárór, ok var honum veittr umbúnaðr, ok var 

hann harmdauði mjök. Þórólfr varð heill sára sinna, ok 

fylgdi konungi um sumarit ok hafði fengit allmikinn orðstír. 

Konungr fór um haustit norðr til Þrándheims. Þá biðr 

Þórólfr at fara norðr á Hálogaland, at vitja gjafar þeirrar, 

er hann hafði þegit um sumarit at Bárði frænda sínum. 

Konungr lofar þat, ok gjörir með orðsending ok jarteiknir, 

at Þórólfr skal þat allt fá, er Bárór gaf honum; lætr þat 

ok fylgja, at sú gjöf var gjör með ráði konungs, ok 

hann vill svá vera láta.  Gjörir konungr þá Þórólf lendan 

mann, ok veitir honum þá allar veizlur, þær er áðr hafði 

Bárór haft; fær honum Finnferðina með þvílíkum skildaga, 

sem áðr hafði haft Bárór. Konungr gaf Þórólfi langskip 

gott með reiða öllum, ok löt búa ferð hans þaðan seni 

bezt. Síðan fór Þórólfr þaðan leið sína, ok skildust þeir 

konungr með hinum mesta kærleik. En er Þórólfr kom 

norðr í Torgar, þá var honum þar vel fagnat. Sagði 

hann þá fráfall Bárðar, ok þat með, at Bárör hafði gefit 

honum eptir sik land ok lausa aura ok kvánfang þat, er 

hann hafði áðr átt.  Berr fram síðan orð konungs ok 
jarteiknir. En er Sigríðr heyrði þessi tíðindi, þá þótti 

henni skaði mikill eptir mann sinn; en Þórólfr var henni 

áðr mjök kunnigr, ok vissi hón, at hann var hinn mesti 
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merkismaðr ok þat gjaforð var allgott. Ok með því at 
þat var konungs boð, þá sá hón þat at ráði ok með 

henni vinir hennar, at heitast Þórólfi, ef þat væri feðr 

hennar eigi í móti skapi. Síðan tók Þórólfr þar við for- 

ráðum öllum ok svá við konungs-sýslu. Þórólfr gjörði 

heimanför sína, ok hafði lángskip, ok á nær sex tigi 

manna, ok fór síðan, er hann var búinn, norðr með landi, 

ok einn dag at kveldi kom hann í Álöst á Sandnes; 

lögðu skip sitt til hafnar. En er þeir höfðu tjaldat ok 

um búizt, fór Þórólfr upp til bæjar með tuttugu menn. 
Sigurðr fagnaði honum vel, ok bauð honum þar at vera, 

þvíat þar váru áðr kunnleikar miklir með þeim Sig- 

urði, síðan er mægð hafði tekizt með þeim Sigurði ok 

Bárði. Síðan gengu þeir Þórólfr inn í stufu októku þar 

Bisting. Sigurðr settist á tal við Þórólf ok spurði attíð- 

indum.  Þórólfr sagði frá orrustu þeirri, er verit hafði 

um sumarit suðr á landi, ok fall margra manna, þeirra 

er Sigurðr vissi deili á.  Þórólfr sagði, at Bárór, mágr 
hans, hafði andazt ór sárum þeim, er hann fökk í orrustu. 

Þótti þat báðum þeim hinn mesti skaði. Þá segir Þór- 
ólfr Sigurði, hvat verit hafði í einkamálum með þeim 
Bárði, áðr hann andaðist, ok svá bar hann fram orð- 

Sendingar konungs, at hann vildi þat allt haldast láta, 

ok sýndi þat með jarteiknum. Síðan hóf Þórólfr upp 

bónorð sitt við Sigurð, ok bað Sigríðar, dóttur hans. Sig- 
urör tók því máli, vel, sagði, at margir hlutir héldu til 

þess: sá fyrstr, at konungr vill svá vera láta, svá þat, 

at Bárör hafði þess beðit, ok þat með, at Þórólfr var 
honum kunnigr, ok honum þótti dóttir sín vel gipt. Var 

þat mál auðsótt við Sigurð. Fóru þá fram festar ok á- 
kveðin brullaupsstefna í Torgum um haustit. Fór þá 
Þórólfr heim til bús síns ok hans förunautar, ok bjó þar 

2 
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til veizlu mikillar, ok bauð þagat fjölmenni miklu. Var 

þar margt frænda Þórólfs göfugra. Sigurðr bjóst ok norð- 

an, ok hafði langskip mikit ok mannval gott. Var at 

þeirri veizlu hit mesta fjölmenni. Brátt fannst þat, at 

Þórólfr var örr maðr ok stórmenni mikit. Hafði hann 

um sik sveit mikla, en brátt gjörðist kostnaðarmikit, ok 

þurfti föng mikil. þá var ár gott ok auðvelt at afla þess, 

er þurfti. Á þeim vetri andaðist Sigurðr á Sandnesi, ok 

tók Þórólfr arf allan eptir hann. Var þat allmikit fö. 

Þeir synir Hildiríðar fóru á fund Þórólfs, ok hófu upp 

tilkall þat, er þeir þóttust þar eiga um fé þat, er átt 

hafði Björgólfr, faðir þeirra. Þórólfr svarar svá: „þat 

var mör kunnigt um Brynjólf, ok enn kunnara um Bárð, 

at þeir váru manndómsmenn svá miklir, at þeir mundu 

hafa miðlat ykkr þat af arfi Björgólfs, sem þeir vissu at 

réttindi væri til. Var ek nær því, at þit hófut þetta 

sama tilkall við Bárð, ok heyrðist mér svá, sem honum 

þætti þar engi sannindi til, því at hann kallaði ykkr 

frillusonu“. Hárekr sagði, at þeir mundi vitni til fá, at 

móðir þeirra var mundi keypt. „En satt var þat, at 

vit leituðum ekki fyrst þessa máls við Brynjólf, bróður 

okkarn. Var þar ok með skyldum at skipta, en af Bárði 

væntu vit okkr sæmdar í alla staði. Urðu ok eigi löng 

vár viðskipti. En nú er arfr þessi kominn undir úskylda 

menn okkr, ok megu vit nú eigi með öllu þegja yfir 
missu okkarri, en vera kann, at enn sé, sem fyrr, sá ríkis- 

munr, at vit fáim eigi rétt af þessu máli fyrir þér, ef 

þú vill engi vitni heyra, þau er vit höfum fram at flytja, 

at vit söm menn aðalbornir“. Þórólfr svarar þá stygg- 

liga: „því síðr ætla ek ykkr arfborna, at mér er sagt 

móðir ykkar væri með valdi tekin, ok hernumin heim höfð“. 

Eptir þat skyldu þeir þessa ræðu. 
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10. Kapituli. 
Finnferð Þórólfs. 

Þórólfr gjörði um vetrinn ferð sína á fjall upp, ok 
hafði með sér lið mikit, eigi minna en níu tigi manna. 

En áðr hafði vandi á verit, at sýslumenn höfðu haft þrjá 

tigi manna, en stundum færra. Hann hafði með sér kaup- 

Skap mikinn. Hann gjörði brátt stefnulag við Finna, ok 

tók af þeim skatt, ok átti við þá kaupstefnu. Fór með 

þeim allt í makindum ok í vinskap, en sumt með hræðslu- 

gæði. Þórólfr fór víða um mörkina; en er hann sótti 

austr á fjallit, spurði hann, at Kylfingar váru austan komn- 

ir, ok fóru þar at Finnkaupum, en sumstaðar með rán- 

um. Þórólfr setti til Finna, at njósna um ferð Kylfinga; 

en hann fór eptir, at leita þeirra, ok hitti í einu bóli þrjá 

tigi manna, ok drap alla, svá at engi komst undan, en síð- 

an hitti hann saman fimmtán eór tuttugu. Alls drápu þeir 

nær hundrað manna, ok tóku þar úgrynni fjár, ok komu 

aptr um várit við svá búit. Fór þórólfr þá til bús síns 

á Sandnes, ok sat þar lengi um várit. Lét hann gjöra 
langskip mikit ok á drekahöfuð; löt þat búa sem bezt. 

Hafði þat norðan með sér. Þórólfr sópast mjök um föng 

þau, er þá váru á Hálogalandi. Hafði menn sína í síld- 

veri ok svá ískreiðfiski. Selver váru ok nóg ok eggver. 

Löt hann þat allt at sör flytja. Hann hafði aldrigi færra 

frelsingja heima en hundrað. Hann var örr maðr ok 

Bjöfull, ok vingaðist mjök við stórmenni, alla þá menn, er 

honum váru í nánd. Hann gjörðist ríkr maðr, ok lagði 

mikinn hug á um skipabúnað sinn ok vápna. 

11. Kapituli. 

Veizla at Þórólfs. 

Haraldr konungr fór þat sumar á Hálogaland, ok 
gr 
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váru gjörvar veizlur móti honum bæði þar, er bú hans 

váru, ok svá gjörðu lendir menn ok ríkir bændr. Þór- 

ólfr bjó veizlu í móti konungi, ok lagði á kostnað mikinn. 

Var þat ákveðit, nær konungr skyldi þar koma. Þórólfr 

bauð þangat fjölda manns, ok hafði þar allt hit bezta 

mannval, þat er kostr var. Konungr hafði nær þrjú 

hundruð manna, er hann kom til veizlunnar, en Þórólfr 

hafði fyrir fimm hundruð manna. Þorólfr hafði látit búa 

kornhlöðu mikla, er þar var, ok látit leggja bekki í, ok 

lét þar drekka, þvíat þar var engi stufa svá mikil, er 

þat fjölmenni mætti allt inni vera. Þar váru ok festir 

skildir umhverfis í húsinu. Konungr settist í hásæti. 

En er alskipat var hit efra ok hit fremra, þá sást kon- 

ungr um, ok roðnaði, ok mælti ekki, ok þóttust menn 

finna, at hann var reiðr. Veizla var hin prúðligsta, ok 

öll föng hin beztu. Konungr var heldr úkátr, ok var 

þar þrjár nætr, sem ætlat var. Þann dag, er konungr 

skyldi brott fara, gekk Þórólfr til hans ok bað, að þeir 

skyldi fara ofan til strandar. Konungr gjörði svá. Þar 

flaut fyrir landi dreki sá, er Þórólfr hafði gjöra látit, 

með tjöldum ok öllum reiða. Þórólfr gaf konungi skipit, 

ok bað, at konungr skyldi svá virða, sem honum hafði 

til gengit, at hann hafði fyrir því haft fjölmenni svá mikit, 

at þat væri konungi vegsemd, en ekki fyrir kapps sakir 

við hann. Konungr tók þá vel orðum Þórólfs, ok gjörði 

sik þá blíðan ok kátan. Lögðu þá ok margir góð orð 

til; sögðu, sem satt var, at veizlan var hin vegsamligsta 

ok útleiðslan hin sköruligsta, ok konungi var styrkr mik- 

ill at slíkum mönnum; skildust þá með kærleik miklum. 

Fór konungr norðr á Hálogaland, sem hann hafði ætlat, 

ok snéri aptr suðr, er á leið sumarit; fór þá enn at 

veizlum, þar sem fyrir honum var búit. 
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12. Kapituli. 
Af Hildiríðar sonum. 

Hildiríðarsynir fóru á fund konungs, ok buðu hon- 

um heim til þriggja nátta veizlu. Konungr þekktist boð 

þeirra, ok kvað á, nær hann mundi þar koma. En erat 

þeirri stefnu kom, þá kom konungr þar með lið sitt, ok 

var þar ekki fjölmenni fyrir, en veizla fór fram hit bezta. 

Var konungr allkátr. Hárekr kom sér í ræðu við kon- 

ung, ok kom þar ræðu hans, at hann spyrr um ferðir 

konungs, þær er þá höfðu verit um sumarit. Konungr 

sagði slíkt, er hann spurði. Kvað alla menn hafa sér vel 

fagnat, ok mjök hvern eptir föngum sínum. „Mikill munr“, 

segir Hárekr, „mun þess hafa verit, at í Torgum mundi 

veizla fjölmennust“. Konungr sagði, at svá var. Hárekr 

sagði: „þess var vís ván, þvíat til þeirrar veizlu var 

mest aflat, ok bárut þér, konungr! þar stórliga gæfu til, 

er svá snérist, at þér komut í engan lífsháska. Fór þat, 

sem líkligt var, at þú vart vitrastr ok hamingjumestr, 

þvíat þú grunaðir þegar, at ekki mundi allt af heilu vera, 

er þú sátt fjölmenni þat hit mikla, er þar var saman 

dregit. En mör var sagt, at þú létir allt lið þitt jafnan 

með alvæpni vera, ok hafðir varðhöld örugg bæði nótt ok 

dag“. Konungr sá til hans ok mælti: „hví mælir þú slíkt“, 

Hárekr! „eðr hvat kanntu þar af at segja“? Hárekr 

mælti: „hvárt skal ek mæla í orlofi, konungr! þat er mér 

líkar“? „Mældu“, sagði konungr. „Þat ætla ek“, sagði 

Hárekr, „at þör þætti eigi vel vera, ef þú, konungr! 

heyrðir hvers manns orð, er menn mæla heima eptir í 

hugþokka sínum, hver áþján þat þykkir, er þér veitit öllu 

mannfólki. En yðr er þat sannast at segja, konungr! at 

alþýðuna skortir ekki annat til mótgangs við yðr, en dirfé 

ok forstjóra. En þat er ekki undarligt“, sagði hann, 
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„um slíka menn, sem Þórólfr er, at hánn þykkist um 

fram hvern mann. Hann skortir eigi afl, eigi fríðleik. 

Hann hefir ok hirð um sik, sem konungr, ok hefir mergð 

fjár, þótt hann hefði þat eina, er hann ætti sjálfr; en hitt 

er meira, at hann lætr sér jafnheimilt annarra manna fé, 

sem sitt. Þér hafit ok veitt honum stórar veizlur. Var 

nú búit, at hann mundi þat eigi vel launa, þvíat þat er 

yðr sannast at segja, þá er spurðist, at þér fórut norðr á 

Hálogaland með eigi meira liði, en þér höfðut, þremr 

hundruðum manna, þá var þat hér ráð manna, at her 

skyldi saman draga ok taka þik af lífi, konungr! ok allt 

lið þitt, ok var Þórólfr höfðingi þeirrar ráðagjörðar, ok var 

þat til boðit, at hann skyldi konungr vera yfir Háleygja- 

fylki ok Naumdælafylki. Fór hann síðan út ok inn með 

hverjum firði, ok um allar eyjar, ok dró saman hvern 

mann, er hann fékk, ok hvert vápn, ok fór þat þá ekki 

leynt, at þeim her skyldi stefna í móti Haraldi konungi 

til orrustu. En hitt er satt, konungr! þótt þér hefðit lið 

nökkuru minna, þá er þér funduzt, at búandkörlum skaut 

skelk í bríngu, þegar þeir sá sigling yðra. Var þá hitt 

ráð tekit, at ganga á móti yðr með blíðu, ok bjóða til 

veizlu, en þá var ætlat, er þér yrðit drukknir ok lægit 

sofandi, at veita yðr atgöngu með eldi ok vápnum, ok 

þat til jarteikna, ef ek hefi rétt spurt, at yðr var fylgt 

í kornhlöðu eina, þvíat Þórólfr vildi eigi brenna upp stufu 

sína nýja ok vandaða mjök. Þat var enn til jarteikna, 

at hvert hús var fullt af vápnum ok herklæðum; en þá er 

þeir fengu engum völræðum við yðr komit, tóku þeir þat 

ráð, sem helzt var til: drápu öllu á dreif um“ þessa fyrir- 

ætlan. Ætla ek því alla kunna að dylja þessa ráða, 

þvíat fáir hygg ekatsik viti saklausa, ef hit sanna kemr 

upp. Nú er þat mitt ráð, konungr! at þú.takir Þórólf 
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til þín ok látir hann vera í hirð þinni, bera merki þitt 

ok vera í stafni á skipi þínu; til þess er hann fallinn 

allra manna bezt; en ef þú vill, at hann sé lendr maðr, 

þá fá honum veizlur suðr í Fjörðum. Þar er ætterni 

hans allt. Megu þér þá sjá yfir, at hann gjörist yðr 

eigi ofstórr. En fá hér sýslu á Hálogalandi þeim mönn- 

um, er hófsmenn sé, ok yðr munu með trúleik þjóna, ok 

hér eigu kyn, ok þeirra frændr hafa hér áðr haft því- 
líkt starf. Skulu vit bræðr vera búnir ok boðnir til slíks, 

Sem þér vilit okkr til nýta. Hafði faðir okkarr hér lengi 

konungs-sýslu. Varð honum þat vel í höndum. Eru yðr, 

konungr! vandsettir hör menn yfir til forráða, þvíat þér 

munut hér sjaldan koma sjálfr. Hér er lítit landsmegin 

til þess, at þér farit með her yðvarn, ok munut þat eigi 

optar gjöra, at fara hingat með fá liði, þvíat hér er ú- 

tryggt lið margt“. Konungr reiddist mjök við ræður þess- 

ar, ok mælti þó stilliliga, sem hann var vanr jafnan, þá 

er hann frétti þau tíðindi, er mikils váru verð. Hann 

spurði þá, hvárt Þórólfr væri heima í Torgum.  Hárekr 

sagði, at þess var engi ván. „Er Þórólfr svá viti borinn, 

at hann mundi kunna sér, at vera eigi fyrir liði yóru, 

konungr! þvíat honum mundi þess ván, at eigi skyldi 

allir svá haldinorðir, at þú, konungr! mundir varr verða 

við þessi tíðindi. Fór hann norðr í Álöst, þegar hann 

spurði, at þér várut norðan á leið“. Konungr ræddi fátt 

um þessi tíðindi fyrir mönnum, en þat fannst á, at hann 
mundi trúnað á festa þessa orðræðu, er honum var sagt. 

Fór konungr síðan ferðar sinnar. Leiddu Hildiríðarsyn- 

ir hann virðuliga á brott með gjöfum, en hann hét 

beim vináttu sinni. Þeir bræðr gáfu sör erendi inn í 
Naumudal ok fóru svá í svig við Konung, at þeir hittu 

hann at öðru hverju. Tók hann jafnan vel máli þeirra. 
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13. Kapituli. 
Frá Þorgilsi gjallanda. 

Þorgils gjallandi höt maðr. Hann var heimamaðr 

Þórólfs ok hafði af honum mesta virðing húskarla hans. 

Hann hafði fylgt Þórólfi, þá er hann var í víking. Var 

þá stafnbúi hans ok merkismaðr. Þorgils hafði verit í 

Hafrsfirði í liði Haralds konungs, ok stýrði þá skipi því, 

er Þórólfr átti, ok hann hafði haft í víking. Þorgils var 

rammr at afli ok hinn mesti hreystimaðr. Konungr hafði 

veitt honum vingjafir eptir orrustu ok heitit vináttu sinni. 

Þorgils var forstjóri fyrir búi í Torgum, þá er Þórólfr 

var eigi heima, ok hafði öll ráð fyrir búi. En er Þór- 

ólfr hafði heiman farit, þá hafði hann til greitt Finnskatt 

þann allan, er hann hafði haft af fjalli, ok konungr átti, 

ok fékk í hendr Þorgilsi, ok bað hann færa konungi, 

ef hann kæmi eigi heim áðr, um þat er konungr færi 

norðan ok suðr um. Þorgils bjó byrðing mikinn ok 

góðan, er Þórólfr átti, ok bar þar á skattinn ok hafði 

nær tuttugu mönnum, sigldi suðr eptir konungi, ok fann 

hann inn í Naumudal. En er Þorgils kom á fund kon- 

ungs, þá bar hann konungi kveðju Þórólfs ok sagði, at 

hann fór þar með Finnskatt þann, er Þórólfr sendi honum. 

Konungr sá til hans ok svarar engu, ok sá menn, at hann 

var reiðr. Gekk þá Þorgils á burtu, ok ætlaði at fá betra 

dagráð at tala við konung. Hann kom á fund Ölvis 

hnúfu ok sagði honum allt, sem farit hafði, ok spurði, 

ef hann vissi nökkut til, hverju gegndi. „Eigi veit ek 

þat“, segir hann. „Hitt hefi ek fundit, at konungr þagnar 

hvert sinn, er Þórólfs er getit, síðan er vör várum í Leku, 

ok grunar mik af því, at hann muni rægðr vera. þat 

veit ek ok um Hildiríðarsonu, at þeir eru löngum á ein- 

mælum við konung, en þat er auðfundit á orðum þeirra, 
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at þeir eru úvinir Þórólfs; en ek mun þessa brátt víss 

verða af konungi“. Síðan fór Ölvir til fundar við konung 

okmælti: „Þorgils gjallandi er hér kominn, vinr yóvarr, 

með skatt þann, er kominn er af Finnmörk, ok þér eigut, 

ok er skattrinn miklu meiri, en fyrr hefir verit, ok miklu 

betri vara. Er honum títt um ferð sína. Gjör svá vel, 

konungr! gakk til ok sé, þvíat engi mun sét hafa jafn- 

góða grávöru. Konungr svarar engu, ok gekk þó þar til, 

er skipit lá. Þorgils bar þegar upp vöruna, ok sýndi 

konungi. En er konungr sá, at þat var satt, at skattrinn 

var miklu meiri ok betri, en fyrr hafði verit, þá hóf 

honum heldr upp brún, ok mátti Þorgils þá tala við hann. 

Hann færði konungi bjórskinn nökkur, er Þórólfr sendi 

honum, ok enn fleiri dýrgripi, er hann hafði fengit á fjalli. 

Konungr gladdist þá ok spurði, hvat til tíðinda hefði orðit 
um ferðir þeirra Þórólfs. Þorgils sagði þat allt greiniliga. 

Þá mælti konungr: „skaði mikill er þat, er Þórólfr skal 

eigi vera tryggr mör, eða vilja vera banamaðr minn“. 

Þá svöruðu margir, er hjá váru, ok allir á eina lund, 

Sögðu þat vera mundu róg illra manna, ef konungi væri 

slíkt sagt, en Þórólfr mundi úsannr at vera. Kom þá 

svá, at konungr kveðst því mundu heldr af trúa. Var 

konungr þá léttr í öllum ræðum við Þorgils, ok skildust 

Sáttir. En er Þorgils hitti Þórólf, sagði hann honum allt, 

sem farit hafði. 

14. Kapituli. 

Frá Þórólfi. 

Þórólfr fór þenna vetr enn á mörkina, ok hafði 
með sör hundrað manna. Fór hann enn, sem hinn fyrra 

Vetr; átti kaupstefnu við Finna, ok fór víða um mörkina. 

En er hann sótti langt austr, ok þar spurðist til ferðar 
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hans, þá komu Kvenir til hans ok sögðu, at þeir váru 

sendir til hans, ok þat hafði gjört Faraviór konungr af 

Kvenlandi, at Kyrjálar herjuðu á land hans; en hann sendi 

til þess orð, at Þórólfr skyldi fara þagat ok veita hon- 

um lið. Fylgdi þat orðsending, at Þórólfr skyldi hafa 

jafnmikit hlutskipti, sem konungr, en hverr maðr hans sem 

tveir konungsmenn. En þat váru lög með Kvenum, at 

konungr skyldi hafa ór hlutskipti þriðjung við liðsmenn, 

ok um fram at afnámi bjór-skinn öll ok safala ok askrakka. 

Þórólfr bar þetta fyrir liðsmenn sína, ok bauð þeim kost 

á, hvárt fara skyldi eða eigi; en þat keru flestir, at hætta 

til, er féfang lá við svá mikit, ok var þat af ráðit, at þeir 

fóru austr með sendimönnum. Finnmörk er stórliga víð. 

Gengr haf fyrir vestan ok þar af firðir stórir, svá ok fyrir 

norðan ok allt austr um; en fyrir sunnan er Noregr, ok tekr 

mörkin náliga allt hit efra suðr, svá sem Hálogaland hit 

ytra. En austr frá Naumudal er Jamtaland, ok þá Hels- 

ingjaland, ok þá Kvenland, þá Finnland, þá Kyrjálaland; 

en Finnmörk liggr fyrir ofan þessi öll lönd, ok eru víða 

fjallbyggðir upp á mörkina, sumt í dali, en sumt með 

vötnum. Á Finnmörk eru vötn furðuliga stór, ok þar 

með vötnum marklönd stór, en há fjöll liggja eptir endi- 

langri mörkinni, ok eru þat kallaðir Kili. En er Þór- 

ólfr kom austr í Kvenland ok hitti konung Faravið, þá 

búast þeir til ferðar ok höfðu þrjú hundruð manna, en 

Norðmenn hit fjórða, ok fóru hit efra um Finnmörk, ok 

komu þar fram, er Kyrjálar váru á fjalli, þeir er fyrr 

höfðu herjat á Kveni. En er þeir urðu varir við úfrið, 

sömnuðust þeir saman ok fóru í mót, væntu sör enn, sem 

fyrr, sigrs. En er orrusta tókst, gengu Norðmenn hart 

fram. Höfðu þeir skjöldu enn traustari en Kvenir. Snéri 

þá mannfalli í lið Kyrjála; féll margt, en sumir flýðu. 
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Fengu þeir Faraviðr konungr ok Þórólfr þar úgrynni fjár; 

snöru þeir aptr til Kvenlands, en síðan fór Þórólfr ok hans 

lið á mörkina. Skildu þeir Faraviðr konungr með vináttu. 

Þórólfr kom af fjallinu ofan í Vefsni; fór þá fyrst til 

bús síns á Sandnes; dvaldist þar um hríð. Fór norðr 

um várit með liði sínu til Torga. En er hann kom þar, 

var honum sagt, at Hildiríðarsynir höfðu verit um vetrinn 

í Þrándheimi með Haraldi konungi, ok þat, að þeir mundi 

ekki afspara, at rægja Þórólf við konung; var Þórólfi 

margt sagt frá því, hvert efni þeir höfðu í um rógit. 

Þórólfr svarar svá: „eigi mun konungr taka því, þótt slík 

lygi sé upp borin fyrir hann, þvíat hér eru engi efni til 

þessa, at ek muna svíkja hann, þar sem hann hefir marga 

hluti gjört stórvel til mín, en engan hlut illa, ok er at 

firr, at ek munda vilja gjöra honum mein, þótt ek ætta 

þess kosti, at ek vil miklu heldr vera lendr maðr hans, 

en heita konungr, ok væri annarr samlendr við mik, sá 

er mik mætti gjöra at þræli sér, ef hann vildi“. 

15. Kapiítuli. 
Frá Haraldi konungi ok Háreki. 

Hildiríðarsynir höfðu verit þann vetr með Haraldi 

konungi með tólfta mann, ok höfðu með sör heimamenn 
sína ok nábúa. Þeir bræðr váru optliga á tali við kon- 

ung, ok fluttu enn á sömu leið mál Þórólfs. Hárekr 

spurði: „líkaði yðr vel Finnskattrinn, konungr! er Þórólfr 

sendi yór“? „Vel“, sagði konungr. „Þá mundi yðr margt 

um finnast“, segir hann, „ef þör hefðit allan þann, sem þér 

áttut; en nú fór þat fjarri. Var hitt miklu meiri hlutr, 

er Þórólfr dró undir sik. Hann sendi yðr at gjöf bjór- 
skinn þrjú, en ek veit víst, at hann hafði eptir þrjá.tigi, 

er þér áttut, ok hygg ek, at slíkan mun hafa farit um 
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annat. Satt mun þat, konungr! ef þú fær sýsluna í hönd 

okkr bræðrum, at meira fé skulu vit færa þér“. En allt 

þat, er þeir sögðu á hendr Þórólfi, þá báru förunautar 

þeirra vitni með þeim. Kom þá svá, at konungr var 

hinn reiðasti. 

16. Kapituli. 
Frá konungi ok Þórólfi. 

Þórólfr fór um sumarit suðr til Þrándheims á fund 

Haralds konungs, ok hafði þar með sér skatt allan, ok mikit 

fé annat, ok níu tigi manna, ok alla vel búna. En er 

hann kom til konungs, var þeim skipat í gestaskála, ok 

veitt þeim hit stórmannligsta. Eptir um daginn gekk 

Ölvir hnúfa til Þórólfs frænda síns. "Töluðust þeir við. 

Sagði Ölvir, at Þórólfr væri þá hrópaðr mjök, ok kon- 

ungr hlýddi á slíkar fortölur. Þórólfr bað Ölvi byrja 

mál sitt við konung, „þvíat ek mun“, sagði hann, „vera 

skammtalaðr fyrir konungi, ef hann vill heldr trúa lygi 

vándra manna, en sannindum ok einurð, er hann mun 

reyna at mér“. Annan dag kom Ölvir til móts við Þór- 

ólf, ok sagði, at hann hefði rætt mál hans við konung. 

„Veit ek nú eigi“, sagði hann, „gjörr en áór, hvat hon- 

um er í skapi“ „Ek skal þá sjálfr ganga til hans“, 

segir Þórólfr. Gjörði hann svá, gekk til konungs, þá er 

hann sat yfir matborði. Ok er hann kom inn, heilsaði 

hann konungi. Konungr tók kveðju hans, ok bað Þórólfi 

gefa at drekka. Þórólfr sagði, at hann hafði þar skatt 

þann, er konungr átti, „ok kominn er af Finnmörk, ok enn 

fleiri hluti hefi ek til minningar við vör, konungr! þá er 

ek hefi yór at færa. Veit ek, at því mum vera öllu bezt 

varit, er ek hefi gjört tilþakka yðvarra“. Konungr segir, 

at ekki mátti hann vænta at Þórólfi nema góðs eina, „þvíat 

ek em engis“, segir hann, „annars af verðr, en þó segja 
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menn nökkut tvennt til, hversu varfærr þú munt um vera, 

hvernig mér skal líka“. „Eigi em ek þar fyrir sönnu 

haför“, segir Þórólfr, „ef nökkurir segja þat, at ek hafa 

útrúleika lýst við yðr. Hygg ek, að þeir muni vera þínir 

vinir meiri en ek, er slíkt hafa upp borit fyrir þér. En 

hitt er ljóst, at þeir munu vilja vera mínir úvinir full- 

komnir; en þat er ok líkast, at þeir komist þar at keyptu, 

ef vör skulum einir við eigast“. Síðan gekk Þórólfr á 

brott. En annan dag eptir greiðir Þórólfr skattinn af 

hendi, ok var konungr við staddr; ok er þat var allt greitt, 

þá bar Þórólfr fram bjór-skinn nökkur ok safala; sagði, 

at þat vill hann gefa konungi. Margir mæltu, er þar 

váru hjá staddir, at þat var vel gjört, ok var vináttu fyrir 

vert. Konungr sagði, at Þórólfr hafði þar sjálfr sör laun 

fyrir skapit. Þórólfr segir, at hann hefði með trúleik 

gjört allt þat, er hann kunni, til skaps konungs, „ok ef 

enn líkar honum eigi, þá mun ek fá ekki at gjört. Var 

konungi þat kunnigt, þá er ek var með honum ok í hans 

sveit, hverja meðferð ek hafða, en þat þykkir mér und- 

arligt, ef konungr ætlar mik nú annan mann, en þá 

reyndi hann mik“. Konungr svarar: „vel fórtu, Þór- 

ólfr! þá með þínum háttum, er þú vart með oss. Ætla 

ek þat enn bezt at gjöra, at þú farir til hirðar minnar. 

Tak við merki mínu, ok ver fyrir öðrum hirðmönnum. 

Mun þá engi maðr rægja þik, ef ek má yfir sjá nótt ok 

dag, hverjar meðferðir þú hefir“. Þórólfr sá til beggja 
handa sör. Þar stóðu húskarlar hans. Hann mælti: „trauðr 

mun ek af hendi at láta sveit þessa.  Muntu ráða, kon- 

ungr! nafngiptum við mik ok veizlum þínum, en sveitunga 

mína mun ek ekki af hendi láta, meðan mér endast föng 

til, þótt ek völa um mína kosti eina. Er hitt bæn mín 

ok vili, at þör, konungr! farit at heimboði til mín ok 
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heyrit þá orð þeirra manna, er þú trúir, hvert vitni þeir 

bera mér um þetta mál. Gjörit þá, eptir sem yór finnast 

sannindi til“. Konungr svarar ok segir, at eigi mun hann 

optar veizlu þiggja at Þórólfi. Gekk Þórólfr þá í brott, 

ok bjóst síðan til heimferðar. En er hann var í brott 

farinn, þá fökk konungr í hönd Hildiríðarsonum sýslu þá 

á Hálogalandi, er áðr hafði Þórólfr haft, (ok) svá Finnferð. 

Konungr kastaði eigu sinni á bú í Torgum ok allar þær 

eignir, er Brynjólfr hafði átt, ok fékk þat allt til varð- 

veizlu Hildiríðarsonum. Konungr sendi menn með jar- 

teiknum á fund Þórólfs, at segja honum þessa tilskipan, 

sem hann hafði gjört. Síðan tók Þórólfr skip þau, er 

hann átti, ok bar þar á lausafé allt, þat er hann mátti 

með fara, ok hafði með sér alla menn sína, bæði frels- 

ingja ok þræla; fór síðan norðr á Sandnes til bús síns. 

Hafði Þórólfr þar eigi minna fjölmenni ok eigi minni rausn. 

17. Kapítali. 

Af Hildiríðarsonum. 

Hildiríðarsynir tóku við sýslu á Hálogalandi. Mælti 

engi maðr í móti fyrir ríki konungs. En mörgum þótti 

þetta skipti mjök í móti skapi, þeim er váru frændr Þór- 

ólfs eðr vinir. Þeir fóru um vetrinn á fjall, ok höfðu 

með sér þrjá tigi manna. Þótti Finnum minni vegr at 

þessum sýslumönnum, en þá er Þórólfr fór. Greiddist 

allt miklu verr gjald þat, er Finnar skyldu reiða. Þann 

sama vetr fór Þórólfr upp á fjall með hundrað manna. 

Fór þá þegar austr á Kvenland, ok hitti Faravið konung. 

Gjörðu þeir þá ráð sitt ok röðu þat af, at fara á fjall 

enn, sem hinn fyrra vetr, ok höfðu fjögur hundruð manna, 

ok komu ofan í Kyrjálaland; hlupu þar í byggðir, er 

þeim þótti sitt færi vera fyrir fjölmennis sakir, herjuðu 
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Þar ok fengu of fjár. Fóru þá aptr, er á leið vetrinn, 

upp á mörkina. Fór Þórólfr heim um várit til bús síns. 

Hann hafði þá menn í skreiðfiski í Vágum, en suma í 

síldfiski, ok leitaði allskonar fanga til bús síns. Þórólfr 

átti skip mikit; þat var lagt til hafs. Þat var vandat 

at öllu sem mest, steint mjök fyrir ofan sjó. Þar fylgdi 

segl stafat með vendi blám ok rauðum; allr var reiði vand- 

aðr mjök með skipinu. Þat skip lætr Þórólfr búa ok fökk 

til húskarla sína með at fara; lét þar á bera skreið ok 

húðir, ok vöru ljósa. Þar löt hann ok fylgja grávöru mikla 

ok aðra skinnavöru, þá er hann hafði haft af fjalli, ok 

var þat fé stórmikit. Skipi því lét hann halda vestr til 

Englands, at kaupa sör klæði ok önnur föng, þau er hann 

þurfti. Höldu þeir skipi því suðr með landi, ok síðan í 

haf, ok komu fram á Englandi, fengu þar góða kaup- 

stefnu, hlóðu skipit með hveiti ok hunangi, víni ok klæð- 

um, ok höldu aptr um haustit. Þeim byrjaði vel. Komu 

at Hörðalandi. Þat sama haust fóru Hildiríðarsynir með 

Skatt, ok færðu konungi. En er þeir reiddu skattinn af 

hendi, þá var konungr sjálfr við ok sá. Hann mælti: 

„er nú allr skattrinn af höndum reiddr, sá er þit tókut 

við á Finnmörk“? „Svá er“, sögðu þeir. „Bæði er nú“, 

Sagði konungr, „skattrinn miklu minni ok verr af hendi 

Soldinn, en þá er Þórólfr heimti, ok sögðu þér, at hann 

færi illa með sýslunni“. „Vel er þat, konungr“, sagði 

Hárekr, „er þú hefir hugleitt, hversu mikill skattr er 

Vanr at koma af Finnmörk, þvíat þá veiztu gjörr, hversu 

mikils þör missit, ef Þórólfr eyðir með öllu Finnskattin- 

um fyrir yór. Vér várum í vetr þrír tigir manna á 

Mörkinni, svá sem fyrr hefir verit vandi sýslumanna. 

Síðan kom þar Þórólír með hundrað manna. Spurðu vit 

bat til orða hans, at hann ætlaði af lífi at taka okkr bræðr 

. 
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ok alla þá menn, er okkr fylgdu, ok fann hann þat til 

saka, er þú, konungr! hafðir selt okkr í hendr sýslu þá, 

er hann vildihafa. Sá vér þann helzt várn kost, at firrast 

fund hans, ok forða oss, ok komu vér fyrir þá sök skammt 

frá byggðum á fjallit. En Þórólfr fór um alla mörkina 

með her manns. Hafði hann kaup öll; guldu Finnar 

honum skatt, en hann batzt í því, at sýslumenn yðrir 

skyldi ekki koma á mörkina. Ætlar hann at gjörast kon- 

ungr yfir norðr þar, bæði yfir mörkinni ok Hálogalandi, 

ok er þat undr, er þér látit honum hvatvetna hlýða. 

Munu hér sönn vitni til finnast um fjárdrátt þann, er 

Þórólfr hefir af mörkinni, þvíat knörr sá, er mestr var á 

Hálogalandi, var búinn í vár á Sandnesi, ok kallaðist 

Þórólfr eiga einn farm allan, þann er á var. Hygg ek, 

at nær væri hlaðinn af grávöru, ok þar hygg ek at finn- 

ast mundi bjórr ok safali meiri en þat, er Þórólfr færði 

þér, ok fór með Þorgils gjallandi. Ætla ek, at hann hafi 

siglt vestr til Englands. En ef þú vill vita sannindi af 

þessu, þá haldit til njósn um ferð Þorgils, þá er hann 

ferr austr, þvíat ek hygg, at á ekki kaupskip hafi komit 

jafnmikit fé á várum dögum. Ætla ek þat sannast at 

segja, at þér, konungr! eigit hvern penning, þann er 

þar var á“. Þetta sönnuðu förunautar hans allt, er 

Hárekr sagði. En hér kunnu engir í móti at mæla. 

18. Kapítuli. 

Skips-upptaka fyrir Þórólfi. 

Sigtryggr snarfari ok Hallvarðr harðfari hétu bræðr 

tveir. Þeir váru með Haraldi konungi, víkverskir menn. 

Var móðurætt þeirra á Vestfold, ok váru þeir í frænd- 

semis-tölu við Harald konung. Faðir þeirra hafði kyn 

átt tveim megin Gautelfar. Hann hafði bú átt í Hísing, 
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ok var maðr stórauðigr, en þá höfðu þeir tekit við arfi 

eptir föður sinn. Þeir váru fjórir broðr. Hét einn 

Þórðr ok Þorgeirr, ok váru þeir yngri. Þeir váru heima 

ok réðu fyrir búi. Þeir Sigtryggr ok Hallvarór höfðu 

sendiferðir konungs allar, bæði innanlands ok utanlands, 

ok höfðu margar ferðir þær farit, er háskasamligar váru, 

bæði til aftöku manna, eðr fé upp at taka fyrir þeim 

mönnum, er konungr lætr heimferðir veita. Þeir höfðu 

sveit mikla um sik. Ekki váru þeir vingaðir alþýðu manns, 

en konungr mat þá mikils. Váru þeir allra manna bezt 

færir bæði á fæti ok á skíðum, svá ok í skipförum váru 

þeir hvatfærri en aðrir menn. Hreystimenn váru þeir ok 

miklir, ok forsjálir um flest. Þeir váru þá með konungi, 

er þetta var tíðinda. Um haustit fór konungr at veizlum 

um Hörðaland. Þat var einn dag, at hann löt kalla til 

sín þá bræðr, Hallvarð ok Sigtrygg, ok er:þeir komu til 

hans, sagði hann þeim, at þeir skyldi fara með sveit sína, ok 

halda njósn um skip þat, sem Þorgils gjallandi fór með ok 

hann hafði í sumar vestr til Englands. „Færit mör skipit ok 

allt þat, er á er, nema menn; látit þá fara í brott leið sína 

í friði, ef þeir vilja ekki verja skipit“. Þeir bræðr váru þess 

albúnir, ok tók sitt langskip hvárr þeirra; fara síðan at 

leita þeirra Þorgils, ok spurðu, at hann var vestan kominn, 

ok hafði siglt norðr með landi. Þeir fara norðr eptir þeim, 

ok hittu þá í Furusundi, kenndu brátt skipit, ok lögðu 

at annat skipit á útborða, en sumir gengu á land ok út 

á skipit at bryggjunum. Þeir Þorgils vissu sér engis ótta 

Ván, ok vöruðust ekki. Fundu þeir eigi fyrr, en fjöldi 
manns var uppi á skipinu með alvæpni, ok þeir váru allir 

handteknir ok leiddir síðan á land upp vápnlausir, ok 
höfðu ekki nema ígangsklæti ein. En þeir Hallvarðr 

skutu út bryggjunum ok slógu strengjum ok drógu út 
3 
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skipit; snúa síðan leið sína ok sigldu suðr þar, til þess 

er þeir fundu konung; færðu honum skipit ok allt, þat 

er á var. En er farmrinn var borinn af skipinu, þá sá 

konungr, at þat var stórfé, ok eigi var þat lygi, er Há- 

rekr hafði sagt. En Þorgils ok hans fölagar fengu sér 

flutningar, ok leita þeir á fund Kveldúlfs ok þeirra feðga, 

ok sögðu sínar farar eigi sléttar; fengu þar þó góðar 

viðtökur. Sagði Kveldúlfr, at þá mundi þar til draga, sem 

honum hafði hugr um sagt, at Þórólfr mundi eigi til als- 

endis gæfu til bera um vináttu við Harald konung, „ok 

þætti mér ekki mikils vert um félát þetta, er Þórólfr 

hefir misst nú, ef nú færi eigi hér hit meira eptir. Grun- 

ar mik enn, sem fyrr, at Þórólfr muni eigi gjör kunna 

at sjá efni sín við ofrefli slíkt, sem hann á at skipta“; 

ok bað Þorgils svá segja Þórólfi, at „mitt ráð er þat“, 

segir hann, „at hann fari ór landi á brott, þvíat vera 

kann, at hann komi sér betr, ef hann sækir á hönd Engla- 

konungi eðr Dana-konungi eðr Svía-konungi. Síðan fökk 

hann Þorgilsi róðrarskútu eina ok þar með reiða allan, 

svá tjöld ok vistir, ok allt þat, er þeir þurftu til ferðar 

sinnar. Síðan fóru þeir ok löttu eigi fyrr ferð sinni, en 

þeir komu norðr til Þórólfs, ok sögðu honum þat, er til 

tíðinda hafði gjörat. Þþórólfr varð vel við skaða sinn. 

Sagði svá, at hann mundi ekki fé skorta; „er gott félag 

at eiga við konung“. Síðan keypti Þórólfr mjöl ok malt, 

ok þat annat, er hann þurfti til framflutningar liði sínu. 

Sagði hann, at húskarlar mundu vera ekki svá fagrbún- 

ir, sem hann hafði ætlat, um hríð. Þórólfr seldi jarðir 

sínar, en sumar veðsetti hann, en hélt upp kostnaði öll- 

um, sem fyrr. Hafði hann þá ok ekki færra lið með 

sér, en hina fyrri vetr, heldr hafði hann nökkuru fleira 

manna. Svá um veizlur ok heimboð við vini sína, þá 
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hafði hann meira efni um þat allt en fyrr. Var hann 

heima þann vetr allan. 

19. Kapituli. 

Frá hernaði Þórólfs. 

Þá er vár kom ok snæ leysti ok ísa, þá lét Þórólír 

fram setja langskip mikit, er hann átti, ok lét þat búa 

ok skipaði húskörlum sínum, ok hafði með sör meir en 

hundrað manna; ok var þat lið hit fríðasta ok vápnat: 

allvel. Enn er byr gaf, hölt Þórólfr skipinu suðr með 

landi, ok þegar er hann kom suðr um Byrðu, þá héldu 

Þeir útleið fyrir utan eyjar allar, en stundum svá, at sjór 

var í miðjum hlíðum. Létu svá ganga suðr fyrir landit, 

höfðu ekki tíðindi af mönnum, fyrr en þeir komu austr 

í Vík. Þá spurðu þeir, at Haraldr konungr var í Vík- 

inni, ok hann ætlaði um sumarit at fara til Upplanda. 

Ekki vissu landsmenn til um ferð Þórólfs. Honum byrj- 

aði vel, ok hölt hann suðr til Danmerkr, ok þaðan í Austr- 

veg, ok herjaði þar um sumarit, ok varð ekki gott til 

fjár. Um haustit hölt hann austan til Danmerkr í þann 

tíma, er leystist Eyrarfloti. Þar hafði verit um sumarit, 

sem vant var, fjöldi skipa af Noregi. Þórólfr lét þat lið 

Sigla allt fyrir, ok gjörði ekki vart við sik. Hann sigldi 

einn dag at kveldi til Mostrarsunds. Þar lá fyrir í höfn- 

inni knörr einn mikill kominn af Eyri. Þórir þruma höt 
maðr sá, er stýrði knerrinum. Hann var ármaðr Haralds 

konungs. Hann röð fyrir búi hans í Þrumu. Þat var 
mikit bú; sat konungr þar löngum, þá er hann var í 

Víkinni. Þurfti þar stór föng til bús þess. Hafði Þórir 
farit fyrir sök þá at kaupa þar þunga, malt ok hveiti ok 

hunang, ok varit þar til fö miklu, er konungr átti. Þeir 

Þórólfr lögðu at knerrinum, ok buðu þeim Þóri kost á 
ag. 
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at verjast, en fyrir því, at þeir Þórir höfðu engan liðs- 

kost til varnar móti fjölmenni því, er Þórólfr hafði, gáfust 

þeir upp. Tók Þórólfr skip þat með öllum farmi, en setti 

Þóri upp í eyna. Hélt Þórólfr þá skipum þeim báðum norðr 

með landi; en er hann kom fyrir Elfina, þá lágu þeir þar 

ok biðu nætr; en er myrkt var, röru þeir langskipinu upp 

í ána, ok lögðu til bæjar þess, er þeir áttu Hallvarðr ok 

Sigtryggr. Koma þeir þar fyrir dag, ok slógu mannhring 

um bæinn, æptu síðan heróp, ok vöknuðu þeir við, er inni 

váru, ok hljópu þegar upp til vápnasinna. Flýði Þorgeirr 

þegar út ór svefnskemmunni. Skíðgarðr hár var um bæinn. 

Þorgeirr hljóp at skíðgarðinum, ok greip hendinni upp á 

garðstaurinn ok kastaði sér út yfir garðinn. Þar var nær 

staddr Þorgils gjallandi. Hann sveiflaði til sverðinu eptir 

Þorgeiri, ok kom á höndina, ok tók af við garðstaurinn. 

Hljóp Þorgeirr síðan til skógar, en Þórðr bróðir hans var 

þar felldr ok meir en tuttugu menn. Síðan ræntu þeir 

þar fé öllu, ok brenndu bæinn, fóru síðan út eptir ánni til 

hafs. Þeim byrjaði vel, ok sigldu norðr í Víkina. Þá 

hittu þeir enn fyrir sér kaupskip mikit, ok áttu Víkverjar, 

hlaðit af malti ok mjölvi. Þeir Þórólfr lögðu at skipi 
því; en þeir, er fyrir váru, þóttust engi föng hafa til varn- 

ar, ok gáfust upp. Gengu þeir á land upp slyppir. En 

þeir Þórólfr tóku skipit með farmi, ok fóru leiðar sinnar. 

Hafði Þórólfr þá þrjú skip, er hann sigldi austan um 

Foldina. Sigldu þá þjóðleið til Líðandisness; fóru þá 

sem skyndiligast, en námu nesnám, þar sem þeir komu 

við, ok hjuggu strandhögg. En er þeir sigldu norðr frá 

Líðandisnesi, fóru þeir meir útleið. En þar sem þeir 

komu við land, ræntu þeir. En er Þórólfr kom norðr 

fyrir Fjörðu, þá snéri hann inn á leið ok fór á fund 

Kveldúlfs föður síns, ok fengu þar góðar viðtökur. Sagði 
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Þórólfr föður sínum, hvat til tíðinda hafði orðit í förum 

hans um sumarit. Þórólfr dvaldist þar litla hríð, ok leiddi 

Kveldúlfr ok þeir feðgar hann til skips. En áór þeir 

skildust, töluðust þeir við. Sagði Kveldúlfr: „eigi hefir 

því fjarri farit, Þórólfrl sem ek sagða þér, þá er þú 

fórt til hirðar Haralds konungs, at þér mundi svá út ganga, 

at hvártki þör nð oss, frændum þínum, mundi hamingja 

at verða. Hefir þú nú þat ráð upp tekit, er ek varaða 

þik mest við, er þú etr kappi við Harald konung; en þótt 

þú sör vel búinn at hreysti ok allri atgjörvi, þá hefir þú 
ekki til þess gæfu, at halda til jafns við Harald konung, 

er engum hefir öðrum enzt hér í landi, þótt áór hafi 

haft ríki mikit ok fjölmenni. Er þat mitt hugboð, at sjá 

verðr fundr okkarr enn síðasti, ok væri þat at sköpuðu 

fyrir aldrs sakir, at þú lifðir lengr okkar, en annan veg 

ætla ek at: verði.“ Síðan steig Þórólfr á skip sitt, ok 

hölt á brott leið sína. Er þá ekki sagt frá ferð hans, 

at til tíðinda yrði, áðr en hann kom á Sandnes heim, 

ok lét flytja til bæjar herfang þat allt, er hann hafði heim 

haft, en setja upp skip sitt; skorti þá eigi föng at fæða. 

lið sitt um vetrinn. Sat Þórólfr heima jafnan, ok hafði 

fjölmenni eigi minna en hina fyrri vetr. 

20. Kapituli. 

Skallagrímr kvángast. 

Maðr höt Yngvarr, ríkr ok auðigr. Hann hafði verit 

lendr maðr hinna fyrri konunga. En síðan er Haraldr 

kom til ríkis, settist Yngvarr heima ok þjónaði ekki kon- 

ungi.  Yngvarr var maðr kvángaðr ok átti dóttur, er hét 

Bera. Yngvarr bjó í Fjörðum. Bera var einberni hans, 

ok stóð til arfs eptir hann. Grímr Kveldúlfsson bað 

Beru til handa sör, ok var þat at ráði gjört. Fökk Grímr 
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Beru þann vetr, er þeir Þórólfr höfðu skilizt áðr um 

sumarit. Var Grímr þá hálfþrítugr at aldri, ok var þá 

sköllóttr. Síðan var hann kallaðr Skallagrímr. Hann 

hafði þá forráð öll fyrir búi þeirra feðga ok tilöflun alla; 

en þó var Kveldúlfr hress maðr ok vel færr. Margt 

höfðu þeir frelsingja meó sér, ok“ marga þá menn, er 

heima þar höfðu upp vaxit, ok váru nær jafnaldrar Skalla- 

gríms.  Váru þeir margir afreksmenn miklir at afli, því- 

at Kveldúlfr ok þeir feðgar völdu mjök menn at afli til 

fylgdar við sik, ok tömdu við skaplyndi sitt. Skallagrímr 
var líkr feðr sínum á vöxt ok at afli, svá ok at yfirlitum 

ok skaplyndi. 

21. Kapituli. 

Þeir Hallvarðr bræðr fara at Þórólfi. 

Haraldr konungr var í Víkinni, þá er Þórólfr var í 

hernaðinum, ok fór um haustit til Upplanda ok þaðan norðr 

til Þrándheims, oksat þar um vetrinn, ok hafði fjölmenni 

mikit. Þar váru þá með honum Sigtryggr ok Hallvarðr, 

„ok höfðu spurt, hvernig Þórólfr hafði búit at herbergjum 

þeirra í Hísing, ok hvern mannskaða ok fjárskaða er hann 

hafði þar gjört. Þeir minntu konung opt á þat, ok svá 

þat með, at Þórólfr hafði rænt konung ok svá þegna hans, 
ok farit með hernaði þar innanlands. Þeir báðu konung 

orlofs til, at þeir bræðr skyldi fara með liði því, er vant 

var þeim at fylgja, ok sækja heim at Þórólfi. Konungr 

svarar svá: „vera munu ykkr þykkja sakar til, þó at þit 

ráðit Þórólf af lífi, en ek ætla, at ykkr skorti mikit ham- 

ingju tilþess verks. Er Þórólfr ekki ykkarr maki, þó at 

þit þykkizt vera menn hraustir eða vel at ykkr gjörvir“. 

Þeir bræðr sögðu, at þat mundi brátt reynt verða, ef 

konungr vill þeim lof til gefa, ok segja, at þeir hafa opt 
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lagt á hættu mikla við þá menn, er þeir áttu minna í at 

hefna, ok hafði þeim optast orðit sigrs auðit. En er vár- 

aði, þá bjuggust menn ferða sinna. Þá var enn, sem 

fyrr var sagt, at þeir Hallvarðr bræðr höldu á því máli, 
at þeir fari til, ok taki Þórólf af lífi. Konungr kvaðst 

Veita mundu, „ok veit ek, at þit munut færa mér höfuð 

hans, er þit komit aptr, ok svá marga dýrgripi; en þó 

geta þess tilsumir, ef þér siglit norðr, at þér munit bæði 

sigla og róa norðan“. Búast þeir sem ákafast með tvau 

skip oktvau hundruð manna; ok er þeir váru búnir, taka 

Þeir landnyrðing út eptir firðinum, en þat er andviðri 

norðr með landi. 

22. Kapituli. 

Fall Þórólfs Kveldúlfssonar. 

Haraldr konungr sat at Hlöðum, er þeir bræðr fóru 

á burt, ok jafnskjótt bjóst konungr sem skyndiligast, ok 
Steig á skip sitt, ok réru inn eptir firðinum, ok svá um 

Beitisjá inn til Eldu-eiðs. Löt hann þar eptir skipin, ok 

fór norðr yfir eiðit til Naumudals. Tók konungr þar skip 

Þau, er bændr áttu. Gekk hann þar á með lið sitt; hafði 

hann hirð sína, ok var fjögur hundruð manna. Hann hafði 

sex skip, ok öll vel skipuð at vípnum ok mönnum. Þeir tóku 

andviðri hvasst ok réru nótt ok dag, svá sem ganga mátti. 

Nótt var þá farljós. Þeir komu aptan dags til Sandness eptir 

Sólarfall, ok sá þar fyrir bænum fljóta langskip tjaldat, ok 

kenndu, at Þórólfr átti skipit. „Ætlaði hann þá af landi burt, 

ok hafði heita látit fararmunngát sitt. Konungr bað menn 

Sanga af skipum gjörsamliga. Hann lét fara upp merki 

Sitt. Skammt var at ganga til bæjarins. Varómenn Þór- 

ólfs sátu inni við drykkju, ok váru eigi gengnir á vörð- 

inn, ok var engi maðr úti. Sat allt liðinni við drykkju. 
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Konungr lét slá mannhring um stufuna. Lustu þeir þá 

upp herópi ok var blásit í konungslúðr herblástr. En er 

þeir Þórólfr heyrðu þat, hlupu þeir til vápna, þvíat hvers 

manns alvæpni hékk yfir rúmi hans. Konungr lét kalla 

at stufudurum, bað út ganga konur ok ungmenni ok gam- 

almenni, þræla ok mansmenn. þá gekk út Sigríðr hús- 

freyja, ok með henni konur, þær er inni váru, ok aðrir 

menn, þeir er útganga var lofuð. Sigríór spurði eptir, ef 

þeir væri þar synir Berólu-Kára. Þeir gengu fram báðir, 

ok spurðu, hvat hón vildi þeim. „Fylgit mör til kon- 

ungs“, segir hón. Þeir gjörðu svá; ok er hón kom til 

konungs, mælti hón: „skal nökkut, herra! tjá at leita um 

sættir með ykkr Þórólfi“. Konungr svarar: „vill Þórólfr 

gefast upp í mitt vald til miskunnar, þá skal hann halda 

lífi ok limum, en menn hans skulu sæta refsingum, sem 

sakir falla til“. Eptir þat gekk Ölvir hnúfa til stufu, ok 

lét kalla Þórólf til tals við sik. Hann segir þann kost, 

er konungr gjörði þeim.  Þórólfr svarar skjótt, at hann 

vildi enga nauðungar-kosti eðr sætt taka af konungi. 

„Bið þú konung at gefa oss útgönguleyfi, ok látum þá 

skeika at sköpuðu“. Ölvir gekk þá til konungs ok segir 

honum svör Þórólfs, hvers hann beiddist. Konungr mælti: 

„berit eld at stufunni; ekki vil ek eyða mönnum mínum 

ok berjast við hann úti. Ætla ek, at Þórólfr muni gjöra 

033 mannskaða mikinn, ef hann kemst út, þó hann hafi 

lið færra en vér“. Síðan var eldr borinn at stufunni, 

ok logaði skjótt, þvíat timbrit var þurrt ok bræddir vegg- 

irnir, en næfrum þakit um ræfrit.  Þórólfr bað menn sína 

brjóta upp þilit, ok ná gaflstokkum, ok brjóta svá skjald- 

þilit; en er þeir náðu stokkunum, þá tóku svá margir 

menn einn stokkinn, sem á fengu haldit, ok skutu öðrum 

endanum út í hyrninguna svá hart, at nafarnir hrutu af 
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fyrir utan, ok hlupu í sundr veggirnir, svá þar var út- 

gangr mikill. Gekk Þórólfr þar fyrstr manna út, þar 

næst Þorgils gjallandi, ok þá hverr at öðrum. Tókst þar 

hin harðasta sókn, svá þat var um hríð, at ekki mátti í 

milli sjá, þvíat stufan gætti at baki þeim. Týndi kon- 

ungr þá mörgu liði, áðr stufan tók at brenna. Þá sótti 

eldrinn at þeim. Féll þá margt lið þeirra. Þá hljóp Þór- 

ólfr fram ok hjó til beggja handa. Þurfti lítt at binda 

Sár þeirra manna, er fyrir honum urðu. Hann sótti 

þangat at, sem konungsmerkit var, ok í þeirri svipan 

féll Þorgils gjallandi. En er Þórólfr kom fram að skjald- 

borginni, leggr hann merkismanninn í gegnum ok mælti: 

„nú gekk ek þrem fótum til skammt“. Þá stóðu á hon- 
um bæði sverð ok spjót, en konungr sjálfr veitti honum 

banasár, ok föll Þórólfr fram á fætr konungi. Þá kall-. 
aði konungr ok bað létta af at drepa menn, ok svá var 

gjört. Lét konungr þá menn sína fara ofan til skipa. 

Konungr mælti við Ölvi hnúfu ok þá bræðr: „taki þér 

Þórólf frænda ykkarn, ok veitit honum sæmiligan um- 

búnað, ok gröpt öðrum mönnum, þeim er hör eru fallnir, 

en látit binda um sár þeirra manna, er lífvænir eru; en 

ekki skal hör ræna, þvíat þetta er allt mitt f8“. Síðan 

gekk konungr ofan til skipa sinna ok flest lið með hon- 

um. En er þeir váru á skip komnir, þá tóku menn at 

binda sár sín. Konungr gekk um skipit ok leit á sár 

manna. Hann sá, hvar maðr batt svöðusár eitt. Kon- 

ungr sagði, at ekki hafði Þórólfr veitt þat sár, „ok allt 

bitu honum annan veg vápnin; fáir ætla ek at þau bindi 

sárin, er hann veitti, ok skaði mikill er eptir menn slíka“. 

Ok þegar at morgni dags, lét konungr draga segl sín, ok 

sigldi suðr sem af tók. En er á leið daginn, þá fundu 

beir konungr róðrarskip mörg á hverju eyjarsundi, ok 
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hafði lið þat ætlat til fundar við Þórólf, þvíat njósnir 

hans höfðu verit allt suðr í Naumudal ok víða um eyjar. 

Höfðu þeir orðit vísir, at þeir Hallvarðr váru komnir 

sunnan með lið mikit, ok ætluðu at Þórólfi. Höfðu þeir 

Hallvarðr haft jafnan andviðri, ok höfðu þar dvalizt í 

ýmsum höfnum, til þess er njósn hafði farit efra um land, 

ok höfðu þess orðit varir njósnarmenn Þórólfs, ok hafði 

þetta herhlaup fyrir þá sök verit. Konungr sigldi hrað- 

byrja, til þess er hann kom í Naumudal. Löt hann þar 

eptir skipin, en fór landveg í Þrándheim. Tók hann þar 

skip sín, þau er hann hafði eptir látit;; hölt hann þá 

þaðan úttil Hlaða. Spurðust brátt þessi tíðindi, ok komu 

fyrir þá Hallvarð, þar er þeir lágu. Snéru þeir þá aptr 

til konungs, ok þótti þeirra ferð heldr hæðileg. Þeir 

„bræðr, Ölvir hnúfa ok Eyvindr lambi, dvöldust um hríð á 

Sandnesi. Létu þeir búa um val þann, er þar hafði fallit. 

Bjuggu þeir um lík Þórólfs eptir siðvenju, svá sem títt 

var at búa um lík göfugra manna; settu eptir hann 

bautasteina. Þeir létu græða sjúka menn. Þeir skipuðu 

ok til bús með Sigríði. - Var þar eptir allr fjárafli, en 

mestr hafði inni brunnit húsbúnaðr ok borðbúnaðr ok 

klæðnaðr. En er þeir bræðr váru búnir, þá fóru þeir 

norðan, ok komu á fund Haralds konungs, er hann var 

í Þrándheimi, ok váru með honum um hríð. Þeir váru 

hljóðir, ok mæltu fátt við menn. Þat var einhvern dag, 

at þeir bræðr gengu fyrir konung. Þá mælti Ölvir: „or- 

lofs viljum vit bræðr þik biðja, konungr! at þú lofir okkr 

heimferð til búa okkarra, þvíat hér hafa þau tíðindi gjörzt, 

at vit berum eigi skaplyndi til, at eiga drykk ok sess við 

þá menn, er báru vápn á Þórólf, frænda okkarn. Kon- 

ungr leit við þeim ok svarar heldr stutt: „eigi mun ek 

þat veita ykkr. Hér skulu þit vera með mér“. Þeir 
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ganga þá aptr til rúms síns. Annan dag eptir sat kon- 

ungr í málstufu. Hann löt kalla til sín þá bræðr, ok 

mælti: „nú skulu þit vita ykkart erendi, þat er þit 

hófut við mik, ok beiddut burtferðar. Hafi þit verit 

hér um hríð með mör ok verit vel siðaðir menn ok jafn- 

an vel dugat. Hefir mér til ykkar um alla hluti vel 

hugnat.: Nú vil ek, Eyvindr! at þú farir norðr á Há- 

Íogaland. Vil ek gipta þér Sigríði á Sandnesi, konu þá, 

er Þórólfr hefir átt. Vil ek gefa þör fö þatallt, er Þór- 
ólfr átti. Skaltu þar með hafa vináttu mína, ef þú kannt 

til at gæta; en Ölvir skalmör fylgja. Vil ek hann eigi 

lausan láta fyrir sakar íþrótta hans“. Þeir bræðr þökkuðu 

konungi þann sóma, er hann veitti þeim; sögðu, at þeir 

vildu þat fúsliga þekkjast. Bjóst Eyvindr þá til ferðar; 

fékk sér gott skip, þat er honum hæfði. Fékk konungr 

honum jarteiknir sínar til ráðs þessa.  Greiddist ferð 

Eyvindar vel. Kom hann fram norðr í Álöst á Sand- 

nesi. Sigríór tók vel við þeim. Síðan bar Eyvindr fram 

jarteiknir konungs ok erendi sín fyrir Sigríði, ok hóf bón- 

orð sitt við hana; sagði, at þat var konungs orðsending, 
at Eyvindr nái ráði þessu. En Sigríðr sá þann einn sinn 

kost, svá sem þá var komit, at láta konung fyrir ráða. 

Fór þat ráð fram, at Eyvindr fökk Sigríðar. "Tók hann 

þá við búi á Sandnesi ok við fð því öllu er Þórólfr 
hafði átt. Var Eyvindr göfugr maðr. Váru börn þeirra: 

Fiór skjálgi, faðir Eyvindar skáldaspillis, ok Geirlaug, er 

átti Sighvatr rauði.  Fiðr hinn skjálgi átti Gunnhildi, 

dóttur Hálfdanar jarls. Móðir hennar var Ingibjörg, dóttir 

Haralds konungs hins hárfagra.  Eyvindr lambi héölzt í 

Vináttu við konung, meðan þeir lifðu báðir. 
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23. Kapituli. 
Dráp Hildiríðarsona. 

Ketill hæingr hét maðr, son Þorkels Naumdæla-jarls 

ok Hrafnhildar, dóttur Ketils hæings ór Hrafnistu. Hæingr 

var göfugr maðr ok ágætr. Hann hafði verit hinn mesti 

vinr Þórólfs Kveldúlfssonar, ok frændi skyldr. Hann var þá 

í úthlaupi því, er liðsafnaðr var á Hálogalandi, ok menn 

ætluðu til liðs við Þórólf, svá sem fyrr var ritat. En er 

Haraldr konungr fór norðan, ok menn urðu varir, at Þór- 

ólfr var af lífi tekinn, þá rufu þeir safnaðinn. Hæingr 

hafði með sér sex tigi manna, ok snéri hann til Torga. 

En þar váru fyrir Hildiríðarsynir, ok höfðu fátt lið. Ketill 

hæingr kom á bæinn, ok veitti hann þeim atgöngu. Féllu 

þar Hildiríðarsynir ok þeir menn flestir, er þar váru. En 

þeir Hæingr tóku fé allt, þat er þeir fengu. Eptir þat 

tók Hæingr knörru tvá, þá er hann fékk mesta. Lét hann 

þar bera á út fé þat allt, er hann átti, ok hann mátti 

með komast. Hann hafði með sér konu sína ok börn, 
svá þá menn alla, er at þeim verkum höfðu verit með 

honum. Baugr hét maðr, fóstbróðir Hæings, ættstórr 

maðr ok auðigr. Hann stýrði öðrum knerrinum. En er 

þeir váru búnir ok byr gaf, þá sigldu þeir í haf út. Fám 

vetrum áðr höfðu þeir Ingólfr ok Hjörleifr farit at byggja 

Ísland, ok var mönnum þá all-tíðrætt um þá ferð. Sögðu 

menn þar vera allgóða landkosti. Hæingr sigldi vestr Í 

haf, ok leitaði Íslands. En er þeir urðu við land varir, 

þá váru þeir fyrir sunnan. at komnir. En fyrir því, at 

veðr var hvasst, en brim á landit ok ekki hafnligt, þá 

sigldu þeir vestr um landit fyrir sandana. En er veðrit 

tók minnka ok lægja brim, þá var fyrir þeim áróss mikill, 

ok héldu þeir þar skipunum upp í ána, ok lögðu við hit 

eystra land. Sú á heitir nú Þjórsá; föll þá miklu þröngra 
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ok var djúpari, en nú er. Þeir ruddu skipin, tóku þá ok 

könnuðu landit fyrir austan ána, ok fluttu eptir sér búfð 

sitt. „Var Hæingr hinn fyrsta vetr fyrir austan Rangá 

hina ytri; en um várit kannaði hann austr landit, ok 

nam þá land milli Þjórsár ok Markarfljóts á milli fjalls 

ok fjöru, ok byggði at Hofi við Rangá hina eystri. Ing- 

unn kona hans fæddi barn um várit, þá er þau höfðu 

þar verit hinn fyrsta vetr, ok höt sveinn sá Hrafn. En 

er hús váru þar ofan tekin, þá var þar síðan kallat 

Hrafntóptir. Hæingr gaf Baugi land í Fljótshlíð ofan frá 

Merki- á til árinnar fyrir utan Breiðabólstað, ok bjó hann 

at Hlíðarenda. Frá Baugi er komin mikil kynslóð í þeirri 

sveit. Hæingr gafland skipverjum sínum, en seldi sum- 

um við litlu verði, ok eru þeir landnámamenn kallaðir. 

Stórólfr höt son Hæings. Hann átti hválinn ok Stórólfs- 

völl. Hans son var Ormr hinn sterki. Herjólfr hét ann- 

arr son Hæings. Hann áttiland í Fljótshlíð til móts við 

Baug ok út til Hválslækjar. Hann bjó undir Brekkum. 

Hans son höt Sumarliði, faðir Vetrliða skálds. Helgi var 

hinn þriði son Hæings. Hann bjó á Velli, ok átti land til 

Rangár hit efra, ok ofan til móts við bræðr sína. Vestarr 

hét hinn fjórði son Hæings. Hann átti land fyrir austan 
Rangá, milli ok Þverár, ok hinn neðra hlut Stórólfsvall- 

ar. Hann átti Móeiði, dóttur Hildis ór Hildisey. Þeirra 

dóttir var Ásný, er átti Úteigr grettir. Vestarr bjó á 

Móeiðarhváli. Helgi Hæingsson átti Móbíl, dóttur Hall- 

geirs í Hallgeirs-ey. Þeirra dóttir var Helga, er átti 

Oddbjörn askasmiðr, er Oddbjarnarleið er við kennd. Hrafn 

Var hinn fimmti son Hæings. Hann var fyrstr lögsögumaér 

á Íslandi. Hann bjó at Hofi eptir föður sinn. Þórlaug 

Var dóttir Hrafns, er átti Jörundr goði. Þeirra son var 

Valgarör at Hofi. Hrafn var göfgastr sona Hæings. 
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24. Kapítuli. 
Hryggð Kveldúlfs. 

Kveldúlfr spurði fall Þórólfs sonar síns. Varð hann 

hryggr við þessi tíðindi, svá at hann lagðist í rekkju af 

harmi ok elli. Skallagrímr kom opt til hans, ok taldi 

fyrir honum, bað hann hressa sik; sagði, at allt var 

annat athæfiligra, en þat at auvirðast, ok leggjast í kör; 

„er hitt heldr ráð, at vér leitim til hefnda eptir Þórólf; 

má vera, at vér komim í færi við nökkura þá menn, er 

verit hafa at falli Þórólfs. En ef þat er eigi, þá munu 

þeir vera menn, er vör munum ná, er konungi mun sér 

þykkja í móti skapi. Kveldúlfr kvað vísu: 

Nú frá ek norðr í eyju, 

(norn erumk grimm; til snimma 

Þundr féll þremja-vandar) 

Þórólf und lok fóru. 

Létumk þung at þingi 

Þórs fangvina at ganga 

(skjótt mun-at hefnt, þótt hvetti 

hugr málmgnýjar) brugðit. 

Haraldr konungr fór þat sumar til Upplanda, ok fór 

um haustit vestr á Valdres, ok allt á Vors. Ölvir hnúta 

var með konungi, ok kom opt á mál við konung, ef hann 

mundi vilja bæta Þórólf, veita Kveldúlfi ok Skallagrími 

fébætr eða mannsóma þann nökkurn, er þeir mætti við una. 

Konungr varnaði þess eigi með öllu, ef þeir feðgar færi á 

fund hans. Síðan byrjaði Ölvir ferð sína norðr í Fjörðu, 

létti eigi, fyrr en hann kom at kveldi dags til þeirra feðga. 

Tóku þeir þakksamliga við honum. Dvaldist hann þar 

nökkura hríð.  Kveldúlfr spurði Ölvi vandliga frá at- 

burðum þeim, er gjörzt höfðu á Sandnesi, þá er Þórólfr 

féll; svá at því, hvat Þórólfr vann til frama, áðr hann 
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félli; svá ok, hverir vápn báru á hann, eða hvar hann 

hafði mest sár, eða hvernig fall hans yrði. Ölvir sagði 

allt þat, er hann spurði, svá þat, at Haraldr konungr 

veitti honum sár þat, er ærit mundi eitt til bana, ok Þór- 

ólfr föll nær á fætr konungi á grúfu. Þá svarar Kveld- 

úlfr: „vel hefir þú sagt, þvíat þat hafa gamlir menn mælt, 

at þess manns mundi hefnt verða, ef hann félli á grúfu, 

ok þeim nær koma hefndin, er fyrir yrði, er hinn félli; 

en úlíkligt er, at oss verði þeirrar hamingju auðit“. Ölvir 

sagði þeim feðgum, at hann vænti, ef þeir vildi fara á 

fund konungs ok leita eptir bótum, at þat mundi sóma- 

för verða, ok bað þá til þess hætta, ok lagði mörg orð 
til. Kveldúlfr sagði, at hann var hvergi færr fyrir elli 

sakar. „Mun ek vera heima“, sagði hann. „Viltu fara, 

Grímr!“, sagði Ölvir. „Ekki erendi ætla ek mik eiga“, 

sagði Grímr. „Mun konungi ek þykkja ekki orðsnjallr. 

Ætla ek mik ekki lengi munu biðja bótanna“. Ölvir 

Sagði, at hann mundi þess eigi þurfa. „Skulu vér mæla 

allt fyrir hönd þína, slíkt er vör kunnum“. En með því 

at Ölvir sótti þat mál mjök, þá höt Grímr ferðinni, þá 

er hann þættist búinn. Kváðu þeir Ölvir á með sér þá 

stund, er Grímr skyldi koma á konungsfund. Fór þá 

Ölvir fyrst á brott ok til konungs. 

25. Mapituli. 

Ferð Skallagríms á konungsfund. 

Skallagrímr bjóst til ferðar þeirrar, er fyrr var frá 

sagt. Hann valdi sér menn af heimamönnum sínum ok 

nábúum, þá er sterkastir váru at afli ok hraustastir þeirra, 

er til váru. Maðr hét Áni, bóndi einn auðigr, annarr 

Grani, þriði Grímólfr, ok Grímr bróðir hans, heimamenn 

Skallagríms, ok þeir bræðr, Þorbjörn krumr ok Þórðr 
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beigaldi. Þeir váru kallaðir Þórörnusynir. Hón bjó 

skammt frá Skallagrími ok var fjölkunnig. Beigaldi var 

kolbítr. Einn höt Þórir þurs, ok bróðir hans Þorgeirr 

jarðlangr. Oddr hét maðr einbúi, Gríss lausingi. Tólf 

váru þeir til fararinnar, ok allir hinir sterkustu menn, 

ok margir hamrammir. Þeir höfðu róðrarferju, er Skalla- 

grímr átti. Fóru suðr með landi, lögðu inn í Ostrarfjörð, 

fóru þá landveg upp á Vors til vatns þess, er þar verðr. 

En leið þeirra bar svá til, at þeir skyldu þar yfir fara. 

Fengu þeir sér róðrarskip, þat er við þeirra hæfi var; 

réru síðan yfir vatnit; en þá var langt til bæjar þess, er 

konungrinn var á veizlu. Komu þeir Grímr þar þann 

tíma, er konungr var genginn til borða. þeir Grímr 

hittu menn at máli úti í garðinum ok spurðu, hvat þar 

var tíðinda. En er þeim var sagt, þá bað Grímr kalla 

til máls við sik Ölvi hnúfu. Sá maðr gekk inn í stuf- 

una, ok þar til, er Ölvir sat, og sagði honum: „menn 

eru hér komnir úti tólf saman, ef menn skal kalla; en 

líkari eru þeir þursum at vexti ok at sýn, en mennskum 

mönnum“. Ölvir stóð upp þegar, ok gekk út. Þóttist 

hann vita, hverir komnir mundu. Fagnaði hann vel Grími 

frænda sínum ok bað hann ganga inn í stufu með sér. 

Grímr sagði förunautum sínum: „þat mun hér vera siðr, 

at menn gangi vápnlausir fyrir konung. Skulu vér ganga 

inn sex, en aðrir sex skulu úti vera ok gæta vápna várra“. 

Síðan ganga þeir inn. Gekk Ölvir fyrir konunginn; 

Skallagrímr stóð at baki honum.  Ölvir tók til máls: 

„nú er Grímr hér kominn, son Kveldúlfs. Kunnu vér 

nú aufusu, konungr! at þér gjörit hans för góða hingat, 

svá sem vér væntum at vera muni. Fá þeir margir af 

yðr sæmd mikla, er til minna eru komnir en hann, ok 

hvergi nær eru jafnvel at sér gjörvir um flestar íþróttir, 
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sem hann mun vera. -Muntu því ok þat gjöra, konungr! 

at mér þykkir mestu máli skipta, ef þér þykkir þat nökk- 

urs vert“. Ölvir talaði langt ok snjallt, þvíat hann var 

orðfærr maðr. Margir aðrir vinir Ölvis gengu fyrir kon- 

ung, ok fluttu þetta mál. Konungr litaðist um ok sá, 

at maðr stóð at baki Ölvi, ok var höfði hærri en aðrir 

menn, ok sköllóttr. „Er þetta hann Skallagrímr“, sagði 

konungr, „hinn mikli maðr“?  Grímr sagði, at hann 

kenndi rétt. „Ek vil þá“, sagði konungr, „ef þú beiðist 

bóta fyrir Þórólf, at þú gjörist minn maðr ok gangir hér 

í hirðlög ok þjónir mör. Má mér svá vel líka þín þjón- 

usta, at ek veita þér bætr eptir bróður þinn, eðr aðra 

sæmd, eigi minni, en ek veitta honum Þórólfi bróður þín- 

um, ok skyldir þú betr kunna at gæta en hann, ef ek 

gjörða þik at svá miklum manni, sem hann var orðinn“. 

Skallagrímr svarar: „þat var kunnigt, hversu Þórólfr var 

framar, en ek em, at sér gjörr um alla hluti, ok bar hann 

enga gæfu til, at þjóna þér, konungr! Nú mun ek ekki 

taka þat ráð; eigi mun ek þjóna þér, þvíat ek veit, at ek mun 

€igi gæfu til bera, at veita þér þá þjónustu, sem ek munda 

Vilja ok vert væri. Hygg ek, at mér verði meiri muna 

vant en Þórólfi“. Konungr þagði, ok setti hann dreyr- 

tauðan á at sjá. Ölvir snöri þegar í brott, ok bað þá 

Grím ganga út. Þeir gjörðu svá, gengu út ok tóku vápn 
Sín. Bað Ölvir þá fara í brott sem skjótast. Gekk 
Ölvir á leið með þeim til vatnsins ok margir menn með 

honum. Áör þeir Skallagrímr skildu, þá mælti Ölvir: 
„annan veg var för þín, frændi! til konungs, en ek munda 

kjósa. Fýsta ek þik mjök hingat fararinnar, en nú vil 

ek hins biðja, at þú farir heim sem skyndiligast, ok hins, 
at þú komir eigi á fund Haralds konungs, nema betri 

Verði sætt ykkur, en mör þykkir nú á horfast, ok gæt þín 
4 
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vel fyrir konungi ok hans mönnum“. Síðan fóru þeir 

Grímr yfir vatnit; en þeir Ölvir gengu þar til, er skip 

þau váru, er upp váru sett við vatnit, ok hjuggu svá, at 

ekki var fært, þvíat þeir sá mannför ofan frá konungs- 

bænum. Váru þeir menn margir saman, ok vápnaðir mjök, 

ok fóru æsilisa. Þá menn hafði Haraldr konungr sent 

eptir þeim, til þess at drepa Grím. Hafði konungr tekit 

til orða litlu síðar, en þeir Grímr höfðu út gengit; sagði 

svá: „þat sé ek á skalla þeim hinum mikla, at hann 

er fúllr upp úlfúðar, ok hann verðr at skaða þeim mönn- 

um nökkurum, er oss mun þykkja afnám í, ef hann náir. 

Megu þér þat ætla, þeir menn, er hann mun kalla at í 

sökum sé við hann, at hann mun éngan yðvarn spara, 

ef hann kemst í færi. Farit nú þá eptir honum ok drepit 

hann“. Síðan fóru þeir ok komu til vatnsins, ok fengu 

þar engi skip, þau er fær væri; fóru aptr síðan ok sögðu 

konungi sína: ferð, ok svá þat, at þeir Grímr mundu vera 

komnir yfir vatnit. Skallagrímr fór leið sína ok föruneyti 

hans, til þess er hann kom heim. Sagði Skallagrímr 

Kveldúlfi frá ferð þeirra. Kveldúlfr lét vel yfir því, er 

Skallagrímr hafði eigi farit til konungs þess erendis, at 

ganga til handa honum; sagði enn, sem fyrr, at þeir 

mundu af konungi hljóta skaða einn, en enga uppreist. 

Kveldúlfr ok Skallagrímr ræddu opt um ráðagjörð sína, 

ok kom þat allt ásamt með þeim; sögðu svá, at þeir 

mundu ekki mega vera þar í landi heldr en aðrir menn, 

þeir er í úsætt væri við konung, ók mundi þeim hitt ráð, 

at fara af landi á brott, ok þótti þeim þat fýsiligt, at 

leita til Íslands, þvíat þá var sagt þar vel frá landkostum. 

Þar váru þá komnir vinir þeirra ok kunningjar, Ingólfr 

Arnarson ok förunautar hans, ok tekit sér landskosti ok 

bústaði á Íslandi.  Máttu menn þar nema sér lönd ú- 
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keypis, ok velja bústaði. - Staðfestist þat helzt um 

ráðagjörð þeirra, at þeir mundu bregða búi sínu. ok 

fara af landi á brott. Þórir  Hróaldsson hafði verit í 

barnæsku á fóstri með Kveldúlfi, ok váru þeir Skalla- 

grímr mjök jafnaldrar. "Var þar allkært í fóstbræðralagi. 

Þórir var orðinn lendr maðr konungs, er þetta var tíð- 

inda, en vinátta þeirra Skallagríms hélzt ávallt. Snemma 

um "várit bjuggu þeir Kveldúlfr skip sín.  þÞsir höfðu 

mikinn skipakost ok góðan, bjuggu tvá knörru mikla, ok 

höfðu á hvárum þrjá tigi manna, þeirra er liðfærir váru, 

ok um fram konur ok ungmenni. Þeir höfðu með sér 

lausafð þat allt, er þeir máttu með komast; en jarðir þeirra 

þorði engi maðr at kaupa fyrir ríki konungs. En er þeir 

váru búnir, þá sigldu þeir í brott. Þeir sigldu í eyjar 

þær, er Sólundir heita. Þat eru margar eyjar ok stórar, 

ok svá mjök vágskornar, at þat er mælt, at þar muni 

fáir menn vita allar hafnir. 

26. Kapituli. 

Frá Guttormi. 

Guttormr hét maðr, son Sigurðar hjartar. Hann var 

móðurbróðir Haralds konungs. Hann var fóstrfaðir hans, 

ok ráðamaðr fyrir liði hans, þvíat konungr var þá á barns- 

aldri, fyrst er hann kom til ríkis.  Guttormr var hertogi 

fyrir liði Haralds konungs, þá er hann vann land undir 

sik, ok í öllum orrustum, þeim er konungr átti, þá er 

hann gekk til lands í Noregi. En er Haraldr var orðinn 

einvalds-konungr yfir landi öllu, ok hann settist um kyrrt, 

þá gaf hann Guttormi frænda sínum Vestfold ok Austr= 

Agðir ok Hringaríki ok land þat allt, er átt hafði Hálí- 
dan svarti, faðir hans. Guttormur átti sonu tvá ok dætr 

tvær. Synir hans hötu Sigurðr ok Ragnarr, en dætr Ragn- 
a* 
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hildr ok Áslaug. Guttormr tók sótt; en er at honum 

leið, þá sendi hann menn á fund Haralds konungs, ok 

bað. hann sjá fyrir börnum sínum ok fyrir ríki sínu. Litlu 

síðar andaðist hann. En er konungr spurði andlát hans, 

þá lét hann kalla til sín Hallvarð harðfara ok þá bræðr; 

sagði, at þeir skyldi fara sendiför hans austr í Vík. Kon- 

ungr var þá staddr í Þrándheimi. Þeir bræðr bjuggust 

til ferðar þeirrar sem vegligast; völdu sér lið, ok höfðu skip 

þat, er þeir fengu bezt. Þeir höfðu þat skip, er átt hafði 

Þórólfr Kveldúlfsson, ok. þeir höfðu tekit af Þorgilsi gjall- 

anda. En er þeir váru búnir ferðar sinnar, þá sagði kon- 

ungr þeim erendi, at þeir skyldi fara austr til Túnsbergs. 

Þar var þá kaupstaðr. Þar hafði Guttormr haft atsetu. 

„Skulu þit“, sagði konungr, „færa mér sonu Guttorms, en 

dætr hans skulu þar upp fæðast, til þess er ek gipti þær. 

Skal ek fá menn til, at varðveita ríkit, ok veita meyjun- 

um fóstr“. En er þeir bræðr váru búnir, þá fara þeir 

leið sína, ok byrjaði þeim vel. Komu þeir um várit í 

Vík austr, ok báru þar fram erendi sín. Taka þeir Hall- 

varðr við sonum Guttorms ok miklu lausafé. Fara beir, 

þá er þeir eru búnir, aptur á leið. Byrjaði þeim þá 

nökkurum mun seinna, ok varð ekki til tíðinda í þeirra 

ferð, fyrr en þeir sigla norður um Sognsæ byr góðan ok 

bjart veðr, ok váru þá allkátir. 

21. Kapituli. 
Dráp þeirra bræðra. 

Kveldúlfr ok þeir Skallagrímr héldu njósnum jafnan 

um sumarit inn á þjóðleiðinni. Skallagrímr var hverjum 

manni skygnari. Hann sá sigling þeirra Hallvarðs, ok 

kenndi skipit, þvíat hann hafði þat skip. sét fyrr, þá 

er Þorgils fór með. Skallagrímr hélt vörð á um ferð 
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Þeirra, hvar þeir legði til:hafnar um kveldit. „ Síðan ferr 

hann aptr til liðs síns, ok segir Kveldúlfi þat, er hann 

hafði sét, svá þat, at hann hafði kennt skipit, þat er þeir 

Hallvarðr höfðu tekit af Þorgilsi ok Þórólfr hafði átt, ok 

þar mundi þeir menn nökkurir fylgja, er veiðr mundi í 

vera. Síðan búast þeir, ok búa báða bátana, ok höfðu 

tuttugu menn á hvárum.  Stýrði öðrum Kveldúlfr, en öðr- 

um Skallagrímr. Róa þeir síðan ok leita skipsins. En 

er þeir koma at, þar er skipit lá, þá lögðu þeir at landi. 

Þeir Hallvarðr höfðu tjaldat yfir skipi sínu, ok höfðu þá 

lagizt til svefns. En er þeir Kveldúlfr komu at þeim, 

þá hlupu varðmenn upp, er sátu við bryggjusporð, ok 

kölluðu „á skip út; báðu menn upp:standa; sögðu, at 
úfriðr fór;at þeim. Hljópu þeir Hallvarðr til vápna sinna. 

En er þeir Kveldúlfr komu at bryggjusporðinum, þá gekk 

hann út at skutbryggju, en Skallagrímr gekk fram at 

bryggjunni.  Kveldúlfr hafði í hendi bryntröll; en er 

hann kom á skipit, þá bað hann menn sína ganga hit 

ytra með borðum ok höggva tjöldin ór klofum; en hann 

óð aptr til lyptingarinnar, ok svá er sagt, at þá hamaðist 
hann, ok fleiri váru þeir förunautar hans, er þá hömuð- 

ust. þeir drápu menn þá alla, er fyrir þeim urðu. Slíkt 

Sama gjörði Skallagrímr þar, er hann gekk um skipit. 

Léttu þeir feðgar eigi, fyrr en hroðit var skipit. En er 

Kveldúlfr kom aptr at lyptingunni, reiddi hann upp bryn- 

tröllit, ok höggr til Hallvarðar í gegnum hjálminn ok 

höfutit, ok sökk allt at skapti.. Hnykkti hann þá svá 

hart at sör, at hann brá Hallvarði á lopt ok slöngdi 

honum útbyrðis. Skallagrímr ruddi framstafninn ok drap 

Sigtrygg. Margt hljóp manna á kaf. Menn Skallagríms 

tóku bátinn, er þeir höfðu þagat haft, ok röru til, ok 
drápu þá alla, er á sundinu váru. Þar lözt alls með 
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Hallvarði meir en fimm tigir manna. En þeir Skalla- 

grímr tóku skipit, þat er þeir Hallvarór höfðu þangat 

haft, ok fé allt, þat sem á var. Þeir tóku höndum menn 

tvá eðr þrjá, þá er þeim þótti sem minnstir væri fyrir 

sér, ok gáfu grið, ok höfðu af þeim tíðindi; fréttu, hverir 

menn hefði verit á skipinu, ok svá, hvernig ferð þeirra 

hefði ætluð verit. En er þeir váru vísir orðnir alls hins 

sanna, þá könnuðu þeir valinn, þann er á skipinu lá. 

Fannst þeim þá þat á, at meiri hlutr manna hafði fyrir 

borð hlaupit, ok höfðu týnzt, en þat, er fallit hafði á 

- skipinu. Þeir synir Guttorms höfðu fyrir borð hlaupit, 

ok höfðu týnzt. Þá var annarr þeirra tólf vetra, en ann- 

arr tíu, ok hinir vænligstu menn. Síðan lét Skallagrímr 

lausa fara þá menn, er hann hafði grið gefit, ok bað þá 

fara á fund Haralds konungs ok segja honum vendilipa 

frá þeim tíðindum, er þar gjörðust, ok svá, hverir þar 

höfðu at verit. „Skulu þér“, segir hann, „bera til kon- 

ungs kviðling þenna: 

Nú er hersis hefnd 

við hilmi efnd; 

gengr úlfr ok örn 

of ynglings börn. 

Flugu höggvin hræ 

Hallvarðs á sæ; 

grár slítr undir 

ari Snarfara“. 

Síðan fluttu þeir Grímr skipit með farmi út til skipa 

sinna; skiptu þá skipunum, hlóðu þetta, sem þá höfðu 

þeir fengit, en ruddu hitt, er þeir höfðu áór ok minna 

var; báru þar í grjót, ok brutu þar á raufar ok sökktu 

niðr; sigldu síðan á haf út, þegar byr gaf. Svá er 

sagt at þeim mönnum væri farit, er hamrammir váru, 
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eða þeim, er berserksgangr var á, at meðan þat „var 

framit, þá váru þeir svá sterkir, at ekki hélzt við þeim; 

en fyrst, er af var gengit, þá váru þeir úmáttkari en at 

vanda. Kveldúlfr var ok svá, at þá er af honum gekk 

hamremmin, þá kenndi hann mæði af sókn þeirri, er hann 

hafði veitt, ok var hann þá af öllu saman úmáttigr, svá 

at hann lagðist í rekkju; en byrr bar þá í haf út. Kveld- 

úlfr röð fyrir skipi því, er þeir höfðu tekit af þeim Hall- 

varði. „ Þeim byrjaði vel, ok höldu mjök samfloti, svá at 
hvárir vissu löngum til annarra; en er sóttist hafit, þá 

elnaði sótt á hendr Kveldúlfi. En er dró at því, at hann 

var banvænn, þá kallaði hann til sín skipverja sína ok 

Sagði þeim, at honum þótti líkligt, at þá mundi brátt 

Skilja vega þeirra. „Hefi ek“, sagði hann, „ekki kvelli- 

Sjúkr verit; en ef svá. ferr, sem mér þykkir nú líklig- 

ast, at ek öndumst, þá gjörit mör kistu ok látit mik fara 

fyrir borð; ok ferr þetta mjök annan veg, en ek hugða 

at vera mundi, ef ek ískal eigi koma til Íslands ok nema 

þar land. Þör skulut bera kveðju mína Grími syni mín- 

um, þá er þér finnizt, ok segit honum þat með, ef svá 

verðr, at hann kemr til Íslands, ok beri svá at, þótt þat 

muni. úlíkligt þykkja, at ek sjá þar fyrir, þá taki hann 

Sér þar bústað, sem næst því, er ek hefi at landi komit“. 

Litlu síðar andaðist Kveldúlfr, ok gjörðu skipverjar hans 

Svá, sem hann hafði fyrir mælt, at þeir lögðu hann í kistu 
ok skutu síðan fyrir borð.  Grímr höt maðr, son Þóris 

Ketilssonar kjölfara, kynstórr maðr ok auðigr. Hann var 

Skipveri Kveldúlfs. Hann hafði verit aldavinr þeirra 

feðga, ok hafði verit í ferðum bæði með þeim ok Þórólfi. 

Hafði hann ok fengit reiði konungs fyrir þá sök. Hann 

tók til forráða skipit, eptir er Kveldúlfr var dauðr. En 

er þeir váru komnir við Ísland, þá sigldu þeir sunnan 
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at landi. Þeir sigldu vestr fyrir landit, þvíat þeir höfðu 

þat spurt, at Ingólfr hafði sér þar bústað tekit. En er 

þeir komu fyrir Reykjanes, ok þeir sá firðinum upp lúka, 

þá stefndu þeir inn í fjörðinn báðum skipunum. Veðr 

gjörði hvasst, ok væta mikil ok þoka. Skildust þá skipin. 

Sigldu þeir Grímr inn háleyski inn eptir Borgarfirði, til 

þess er þraut sker öll; köstuðu þá akkerum, til þess er 

veðr lægði ok ljóst gjörði. Þá biðu þeir flæðar. Síðan 

fluttu þeir skipit upp í árós nökkurn. Sú er kölluð Gufá. 

Leiddu þeir skipit upp eptir ánni, svá sem gekk; báru 

síðan farm af skipinu, ok bjuggust þar um hinn fyrsta 

vetr. Þeir könnuðu landit með sæ, bæði upp ok út, ok 

er þeir höfðu skammt farit, þá fundu þeir í vík einni, 

hvar upp var rekin kista Kveldúlfs. Fluttu þeir kistuna 

á nes þat, er þar varð, settu hana þar niðr ok hlóðu 

at grjóti. 

28. Kapituli. 

Frá landnámi Skallagríms. 

Skallagrímr kom þar á land, er nes mikit gekk í sæ 

út, ok eið mjótt fyrir ofan nesit; ok báru þar farm af. 

Þat kölluðu þeir Knarrarnes. Síðan kannaði Skallagrímr 

landit, ok var þar mýrlendi mikit ok skógar víðir, ok 

langt í milli fjalls ok fjöru, selveiðar gnógar ok fiskifang 

mikit. En er þeir könnuðu landit suðr með sjónum, þá 

varð fyrir þeim fjörðr mikill; en er þeir fóru inn með 

firði þeim, þá léttu þeir eigi fyrr ferðinni, en þeir fundu 

förunauta sína, Grím hinn háleyska ok þá aðra förunauta. 

Varð þar fagnafundr. Sögðu þeir Skallagrími, at Kveld- 

úlfr var þar til lands kominn, ok þeir höfðu hann jarðat. 

Síðan fylgdu þeir Skallagrími þar til, ok sýndist honum 

svá, sem þaðan mundi skammt á brott vera bólstaðar- 
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gjörð góð. Fór Grímr þá í brott ok aptr til skipverja 

sinna, ok sátu þar hvárir um vetrinn, sem þeir höfðu at 

komit. Þá nam Skallagrím? land milli fjalls ok fjöru, 

Mýrar allar út til Selalóns ok hit efra til Borgarhrauns, 

en suðr til Hafnarfjalla, ok allt þatland, er vatnföll deila 

til sjóvar. Hann flutti um várit eptir skipit suðr til fjarð- 

arins, ok inn í vág þann, er næstr var því, er Kveldúlfr 

hafði til lands komit, ok setti þar bæ, ok kallaði at Borg, 

en fjörðinn Borgarfjörð, ok svá héraðit upp frá kenndu 

þeir við fjörðinn. Grími hinum háleyska gaf hann bú- 
stað fyrir sunnan Borgarfjörð, þar er kallat var á Hvann- 

eyri. Þar skammt út frá skarst inn vík ein, eigi mikil. 

Fundu þeir þar andir margar, ok kölluðu Andakíl, en 

Andakílsá, er þar féll til sjóvar. Upp frá á þeirri til 

þeirrar ár, er kölluð var Grímsá, þar í milli átti Grímr 
land. Um várit, þá er Skallagrímr lét reka kvikfé sitt 

Pa 
utan meðr sjó, þá komu þeir á nes eitt lítit, ok veiddu 

þar álptir nökkurar, ok kölluðu Álptanes. Skallagrímr 

gaf land skipverjum sínum. Ána gaf hann land milli 

Langár ok Hafrlækjar, ok bjó hann at Ánabrekku. Son 

hans var Önundr sjóni. Grímólfr byggði fyrst á Grím- 
Ólfsstöðum. Við hann er kennd Grímólfsfit ok Grímólfs- 

lækr.  Grímr höt son hans, er bjó fyrir sunnan fjörð. 

Hans son var Grímarr, er bjó á Grímarsstöðum. Við 

hann deildu þeir Þorsteinn ok Tungu-Oddr. Grani bjó 
at Granastöðum í Digranesi. Þorbirni krum gaf hann 

land upp með Gufá, ok Þórði beigalda. Bjó Krumr í 

Krumshólum, en Þórðr at Beigalda. Þóri þurs ok þeim 
bræðrum gaf hann land upp frá Einkunnum ok hit ytra 
með Langá. Þórir þurs. bjó á Þursstöðum. Hans dóttir 

var Þórdís stöng, er bjó í Stangarholti síðan.  Þorgeirr bjó 
at Jarðlangsstöðum.  Skallagrímr kannaði land upp um 
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hörað, fór fyrst inn með Borgarfirði, til þess er fjörðinn 

þraut, en síðan með ánni fyrir vestan, er hann kallaði 

Hvítá; þvíat þeir förunautar höfðu eigi fyrr sét vötn þau, 

er. ór jöklum höfðu fallit. ; Þótti þeim áin undarliga lit. 

Þeir fóru upp með Hvítá, til þess er sú á varð fyrir þeim, 

er föll ór norðri frá-fjöllum. Hana kölluðu þeir Norðrá, 

ok fóru upp með. þeirri á, til þess er enn varð á fyrir 

þeim, ok var þat lítit vatnfall. Fóru þeir yfir á þá, ok 

enn upp með Norðrá; sá þá brátt, hvar hin litla áin 

föll ór gljúfrum, ok kölluðu þat Gljúfrá. Síðan fóru þeir 

yfir Norðrá, ok fóru aptr enn til Hvítár ok upp með henni. 

Varð. þá enn brátt á, er þvers varð fyrir þeim ok föll í 

Hvítá. „Þá kölluðu þeir Þverá. Þeir urðu þess varir, 

at þar var hvert vatn fullt af fiskum. Síðan fóru þeir 

út aptr til Borgar. 

29. Kapituli. 

Af iðju Skallagríms. 

Skallagrímr var iðjumaðr mikill. Hann hafði með 

sér jafnan margt manna, lét sækja mjök föng þau, er 

fyrir váru ok til atvinnu mönnum váru, þvíat þá fyrst 

höfðu þeir fátt kvikfjár hjá því, sem þurfti til fjölmennis 

þess, sem var; en þat, sem var, kvikfjárins, þá gekk öll- 

um vetrum sjálfala í skógum.  Skallagrímr var skipa- 

smiðr mikill, en rekavið skorti eigi vestr fyrir Mýrar. 

Hann lét gjöra bæ á Álptanesi, ok átti þar bú annat; lét 

þaðan sækja útróðra ok selveiðar ok egsver, er þá váru 

gnóg föng þau öll, svá rekavið atláta atsér flytja. Hvala- 

komur váru þá ok miklar, ok skjóta mátti sem vildi. 

Allt var þat þá kyrrt í veiðistöð, er þat var úvant manni. 

Hit þriðja bú átti hann við sjóinn á vestanverðum Mýr- 

um. Var þar enn betr komit at sitja fyrir rekum. Þar 
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löt hann hafa sæði, ok kallaði at Ökrum. Eyjar lágu 

þar út fyrir, er hvalr fannst í, ok kölluðu. þeir Hvals- 

eyjar. Skallagrímr hafði ok menn sína uppi við lax- 

árnar til veiða. Odd einbúa setti hann við Gljúfrá, at 

gæta þar laxveiðar.  Oddr bjó undir Einbúabrekkum. 

Við hann er kennt Einbúanes.  Sigmundr höt maðr, er 

Skallagrímr setti við Norðrá. Hann bjó þar, er kallat 

Var at Sigmundarstöðum. Þar er nú kallat at Haugum. 

Við hann er kennt Sigmundarnes. Síðan færði hann bú- 

stað sinn í Munaðarnes; þótti þar hægra til laxveiða. 

En er fram gekk mjök kvikfé Skallagríms, þá gekk fit 

upp til fjalla allt á sumrum. Hann fann mikinn mun á, 

at þat fð varð meira ok feitara, er á heiðum gekk, svá 

Þat, at sauðfð hölzt á vetrum í fjalldölum, þótt eigi væri 

ofan rekit. Síðan lét Skallagrímr gjöra bæ uppi við 

fjallit, ok átti þar bú; löt þar varðveita sauðfé sitt. Þat 
bú varðveitti Gríss, ok er við hann kennd Grísartunga. 

Stóð þar á mörgum fótum fjárafli Skallagríms. Stundu 

Síðar, en Skallagrímr hafði út komit, kom skip af hafi í 

Borgarfjörð, ok átti sá maðr, er Óleifr var kallaðr halti. 

Hann hafði með sör konu sína ok börn ok annat frænd- 
lið sitt, ok hafði svá ætlat ferð sína, at fá sör bústað á 

Íslandi. Óleifr var maðr auðigr ok kynstórr ok spakr at 

Viti. Skallagrímr bauð Óleifi heim til sín tilvistar ok liði 

hans öllu; en Óleifr þekktist þat, ok var hann með Skalla- 

rími hinn fyrsta vetr. En eptir um várit vísaði Skalla- 

grímr Óleifi til  landskostar fyrir sunnan Hvítá, upp frá 

Grímsá til Flókadalsár. Óleifr þekktist þat, ok fór þangat 

at búferli sínu, ok setti þar bústað, er heitir at Varmalæk. 

Hann var göfugr maðr. Hans synir váru þeir Ragi í 

Laugardal ok Þórarinn Ragabróðir, er lögsögu tók á Ís- 

landi næst eptir Hrafn Hæingsson. Þórarinn bjó at 
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Varmalæk. Hann átti Þórdísi, dóttur Olafs feilans, syst- 

ur Þórðar gellis. 

30. Kapituli. 

Útkváma Yngvars, ok frá járngjörð Skallagríms. 

Haraldr konungr hinn hárfagri lagði eigu sína á jarðir 

þær allar, er þeir Þórólfr ok Kveldúlfr ok Skallagrímr höfðu 

eptir átt í Noregi, ok allt þat fé annat, er hann náði. Hann 

leitaði ok mjök eptir mönnum þeim, er verit höfðu í ráð- 

um eðr vitorðum eðr nökkurum tilbeina með þeim Skalla- 

grími um verk þau, er þeir unnu, áðr Skallagrímr fór ór 

landi á brott, ok svá kom sá fjandskapr, er konungi var 

á þeim feðgum, at hann hataðist við frændr þeirra eðr 

aðra nauðleytamenn eðr þá menn, er hann vissi at þeim 

höfðu allkærir verit í vináttu. Sættu sumir af honum 

refsingum, ok margir flýðu undan, ok leituðu sér hælis, 

sumir innanlands, en sumir flýðu með öllu af landi á 

brott. Yngvarr, mágr Skallagríms, var einn af þessum 

mönnum, er nú var frá sagt. Tók hann þat ráð, at hann 

varði fé sínu, svá sem hann mátti, í lausa-eyri, ok fékk 

sör hafskip, röð þar menn til, ok bjó ferð sína til Íslands, 

þvíat hann hafði þá spurt, at Skallagrímr hafði tekit þar 

staðfestu, ok eigi mundi þar skorta landakosti með Skalla- 

grími; en er þeir váru búnir ok byr gaf, þá sigldi hann 

í haf, ok greiddist ferð hans vel. Kom hann til Íslands 

fyrir sunnan landit, ok hélt vestr fyrir Reykjanes, ok 

sigldi inn á Borgarfjörð, ok hölt inn í Langá ok upp allt 

til Foss; báru þar farminn af skipinu. En er Skalla- 

grímr spurði atkvámu Yngvars, þá fór hann þegar á fund 

hans, ok bauð honum til sín með svá mörgum mönnum, 

sem hann vildi. Yngvarr þekktist þat. Var skipit upp 

sett, en Yngvarr fór til Borgar með marga menn, ok var 
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þann vetr með Skallagrími. En at vári bauð Skallagrímr 

honum landakosti. Hann gaf Yngvari bú þat, er hann 

átti á Álptanesi, ok land inn til Leirulækjar ok út til 
Straumfjarðar. Síðan fór hann út til bús þess, ok tók 

þar við, ok var hinn nýzti maðr ok hafði auð fjár. Skalla- 

grímr gjörði þá bú í Knarrarnesi, ok átti þar bú lengi síðan. 

Skallagrímr var járnsmiðr mikill, ok hafði rauðablástr mikinn 

á vetrum. Hann lét gjöra smiðju með sjónum mjök, langt 

út frá Borg, þar sem heitir Raufarnes. Þótti honum 

skógar þar fjarlægir. En er hann fékk þar engan stein, 

þann er svá væri harðr eðr slöttr, at honum þætti gott 

at lýja járn við, þvíat þar var ekki malargrjót; eru þar 

Smáir sandar allt með sæ: þá var þat eitt kveld, er aðrir 

menn fóru at sofa, at Skallagrímr gekk til sjóvar, ok 

hratt fram skipi áttæru, er hann átti, ok réri út til Mið- 

fjarðar-eyja; löt þá hlaupa niðr stjóra fyrir stafn á skip- 
inu. Síðan steig hann fyrir borð, ok kafaði niðr til grunna, 

ok hafði upp með sér stein einn mikinn ok færði upp í skipit. 

Síðan fór hann sjálfr upp í skipit, ok réri til lands, ok 

bar steininn til smiðju sinnar ok lagði niðr fyrir smiðju- 

durum, ok lúði þar síðan járn við. Liggr sá steinn þar 

enn ok mikit sindr hjá, ok sör þat á steininum, at hann 

er barðr ofan, ok þat er brimsorfit grjót, ok ekki því grjóti 

glíkt öðru, er þar er, ok munu nú ekki meira hefja fjórir 

menn. Skallagrímr sótti fast smiðjuverkit, en húskarlar hans 

vönduðu um, ok þótti snemma risit. Þá orti hann vísu þessa: 

Mjök verðr ár sá er aura 

ísarnmeiðr at rísa 

(váðir vidda bróður 

veðr) leggja skal (kveðja). 

Gjalla læt ek á gulli 

geisla njóts (meðan þjóta 
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heitu hræri kytra 

hreggs-vind) fíkar sleggjur. 

31. Kapituli. 

Frá börnum Skallagríms. 

Skallagrímr ok þau Bera áttu börn mjök mörg, ok 

var þat fyrst, at öll önduðust. Þá gátu þau son, ok var 

vatni ausinn, ok hét Þórólfr; en er hann fæddist upp, 

þá var hann snemma mikill vexti ok hinn vænsti sýnum. 

Var þat allra manna mál, at hann mundi vera hinn lík- 

asti Þórólfi Kveldúlfssyni, er hann var eptir heitinn. 

Þórólfr var langt um fram jafnaldra sína at afli. En er 

hann óx upp, gjörðist hann íþróttamaðr um flesta þá 

hluti, er þá var mönnum títt at fremja, þeim er vel váru 

at sér gjörvir.  Þórólfr var gleðimaðr mikill. Snemma 

var hann svá fullkominn at: afli, at hann þótti vel lið- 

færr með öðrum mönnum. Varð hann brátt vinsæll af 

alþýðu. Unni honum ok vel faðir ok móðir. Þau Skalla- 

grímr áttu dætr tvær. Höt önnur Sæunn, en önnur Þór- 

unn.  Váru þær ok efniligar í uppvexti. Enn áttu þau 

Skallagrímr son. Var sá vatni ausinn, ok nafn gefit, 

ok kallaðr Egill. En er hann óx upp, þá mátti þat brátt 

sjá á honum, at hann mundi verða ljótr, ok líkr feðr 

sínum, Svartr á hárslit. En þá er hann var þrévetr, þá 

var hann mikill ok sterkr, svá sem þeir sveinar aðrir, er 

váru sex vetra eðr sjau. Hann var brátt málugr ok orð- 

víss. Heldr var hann illr viðreignar, er hann var í leik- 

um með öðrum ungmennum. Þat vár fór Yngvarr til 

Borgar, ok var þat at erendum, at hann bauð Skallagrími 

út þangat til sín, ok nefndi til þeirrar ferðar Beru dótt- 

ur sína ok Þórólf son hennar, ok þá menn aðra, er þau 

Skallagrímr vildu at færi. Skallagrímr hét för sinni. 
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Fór Yngvarr þá heim, ok bjó til veizlunnar, ok löt þá 

öl:heita. En er at þeirri stefnu kom, er Skallagrímr 

skyldi til boðsins fara, ok þau Bera, þá bjóst Þórólfr til 

ferðar með þeim ok húskarlar, svá at þau váru fimmtán 

Saman. Egill ræddi um við föður sinn, at hann vildi 

fara: „á ek þar slíkt kynni sem Þórólfr“, segir hann. 

„Ekki skaltu fara“, segir Skallagrímr, „þvíat þú kannt 

ekki fyrir þér, at vera í fjölmenni, þar er drykkjur eru 

miklar, er þú þykkir þó eigi góðr viðskiptis, at þú sér 

údrukkinn. Steig þá Skallagrímr á hest sinn ok reið í 

brott, en Egill undi illa við hlut sinn. Hann gekk ór 

garði, ok hitti eykhest einn, er Skallagrímr átti; fór á bak 

Ok reið eptir þeim Skallagrími. Honum varð ógreiðfært 

um mýrarnar, þvíat hann kunni enga leið, en hann sá þó 
mjök opt reið þeirra Skallagríms, þá er eigi bar fyrir 

holt eðr skóga. Er þat at segja frá hans ferð, at síð um 
2 

kveldit kom hann á Álptanes, þá er menn sátu þar at 

drykkju; gekk hann inn í stufu. En er Yngvarr sá Egil, 

þá tók hann við honum feginsamliga, ok spurði, hví hann 
hefði svá síð komit. Egill sagði, hvat þeir Skallagrím 

höfðu við mælzt. Yngvarr setti Egil hjá sör. Sátu þeir 

Sagnvart þeim Skallagrími ok Þórólfi. Þat var þar haft 

til ölteiti, at menn kváðu vísur. Þá kvað Egill vísu: 

Kominn em ek ern til arna 

Yngvars, þess er beð lyngva 

(hann var ek fúss at finna) 

fránþvengjar gefr drengjum. 

Mun eigi þú, þægir, 

þrévetran mér betra, 

ljós-undinna landa 

linns, óðar-smið finna. 

Yngvarr hölt upp vísu þeirri, ok þakkaði vel Agli vís- 
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una. En um daginn eptir þá færði Yngvarr Agli at skáld- 

skaparlaunum kúfunga þrjá ok andar-egg. En um daginn 

eptir við drykkju kvað Egill vísu aðra um bragarlaun: 

Síþögla gaf söglum 

sárgagls þrjá Agli 

herðimeiðr við hróðri 

hagr brimróta gagra. 

Ok bekkþiðurs blakka 

borðvallar gaf fjórða 

kennimeiðr, sá er kunni, 

körbeð, Egil gleðja. 

Vel lagði Egill í þökk skáldskap sinn við marga 

menn. Ekki varð þá fleira til tíðinda í ferð þeirra. Fór 

Egill heim með Skallagrími. 

32. Kapituli. 

Af Brynjólfi hersi ok Birni syni hans. 

Björn hét hersir, ríkr maðr, í Sogni, er bjó á Aur- 

landi. Hans son var Brynjólfr, er arf allan tók eptir 

föður sinn. Synir Brynjólfs váru þeir Björn ok Þórr. 

Þeir váru menn á ungum aldri, er þetta var tíðinda. 

Björn var farmaðr mikill, var stundum í víking, en stundum Í 

kaupferðum. Björn var hinn gjörviligsti maðr. Þat barst at á 

einhverju sumri, at Björn var staddr í Fjörðum at veizlu 

nökkurri fjölmennri. Þar sá hann mey fagra, þá er honum 

fannst mikit um. Hann spurði eptir, hverrar ættar hón var. 

Honum var þat sagt, at hón var systir Þóris hersis Hró- 

aldssonar ok hét Þóra ok var kölluð hlaðhönd. Björn 

hóf upp bónorð sitt ok bað Þóru. En Þórir synjaði hon- 

um ráðsins, ok skildust at svá gjörvu; en þat sama haust 

fékk Björn sér liðs, ok fór með skútu alskipaða norðr í 

Fjörðn, ok kom til Þóris ok svá, at hann var eigi heima. 
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Björn nam Þóru á brott ok hafði heim með sör á Aurland. 

Váru þau þar um vetrinn, ok vildi Björn gjöra brúðlaup 

til hennar. Brynjólfi feór hans líkaði þat illa, er Björn 

hafði gjört; þótti svívirðing í því, þar sem áðr hafði löng 

Vinátta verit með Þóri ok Brynjólfi. „Því síór skaltu, 

Björn“! segir Brynjólfr, „brúðlaup til Þóru gjöra hör með 

mér, at óleyfi Þóris bróður hennar, at hón skal hér svá 

Vel sett, sem hón væri mín dóttir, en systir þín“. En svá 

Varð at vera allt, sem Brynjólfr kvað á, þar í hans hí- 

býlum, hvárt er Birni líkaði vel eðr illa. Brynjólfr sendi 

menn til Þóris, at bjóða honum sætt ok yfirbætr fyrir 

för þá, er Björn hafði farit. Þórir bað Björn senda heim 

Þóru; sagði, at ekki mundi af sætt verða ella. En Björn 

vildi fyrir engan mun láta hana í brott fara, þó at Brynj- 

ólfr beiddi þess. Leið svá af vetrinn. En er vára tók, 

þá ræddu þeir Brynjólfr ok Björn einn dag um ráðagjörðir 

Sínar. Spurði Brynjólfr, hvat hann ætlaðist fyrir. Björn 

Segir þat líkast, at hann mundi fara af landi á brott. 

„Er mér þat nær skapi“, sagði hann, „at þú fáir mör 

langskip ok þar lið með, ok fara ek í víking“. „Engi 
ván er þess“, sagði Brynjólfr, „at ek fá þör í hendr her- 

Skip ok lið mikit, þvíat ek veit eigi, nema þá komir þú 
bar niðr, er mör er öll varfúsa á, ok stendr þó nú áðr 

Erin úró af þér. Kaupskip mun ek fá þér í hendr ok 

þar með kaupeyri; farðu síðan suðr til Dýflinnar; sú 

er nú ferð frægst. Mun ek fá þér föruneyti gott“. 

Björn segir svá, at hann mundi verða þann upp at taka, 

Sem Brynjólfr vildi. Lét hann þá búa kaupskip gott, ok 

fékk menn til. Bjóst Björn þá til þeirrar ferðar, ok varð 
ekki snemmbúinn. En er Björn var albúinn ok byrr rann 

á, þá steig hann á bát með tólf menn, ok röri inn á Aur- 

land, ok gengu upp til bæjar ok til dyngju þeirrar, er 
5 
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móðir hans átti. Sat hón þar inni ok konur mjök marg- 

ar. Þar var Þóra. Björn segir, at Þóra skyldi með hon- 

um fara, ok leiddu þeir hana í brott, en móðir hans bað 

konurnar vera eigi svá djarfar, at þær gjörði vart við inn 

í skálann; sagði, at Brynjólfr mundi illa í höndum hafa, 

ef hann vissi, ok sagði, at þá væri búit við geig mikinn 

með þeim feðgum. En klæóðnaðr Þóru ok gripir váru þar 

allir lagðir til handargagns, ok höfðu þeir Björn þat allt 

með sér. „Fóru þeir síðan um nóttina út til skips síns, 

drógu þegar upp segl sitt, ok sigldu út eptir Sognsæ, ok 

síðan í haf. Þeim byrjaði illa, ok höfðu réttu stóra, ok 

velkti lengi í hafi, en þeir váru öruggir í því, at firr- 

ast Noreg sem mest. ; Þat var einn dag, at þeir sigldu 

austan at Hjaltlandi hvasst veðr, ok lestu skipit í landtöku 

við Mosey, ok báru þar af farminn, ok fóru í borg þá, 

er þar var, ok báru þangat allan varning sinn, ok settu 

upp skipit, ok bættu, er Þbrotit var. 

33. Kapituli. 

Björn ferr til Íslands. 

Litlu fyrir vetr kom skip til Hjaltlands sunnan ór 

Orkneyjum. Sögðu þeir þau tíðindi, at langskip hafði 

komit um haustit til eyjanna. Váru þat sendimenn Har- 

alds konungs með þeim erendum til Sigurðar jarls, at 

konungr vildi drepa láta Björn Brynjólfsson, hvar sem 

hann yrði áhendr, ok slíkar orðsendingar gjörði hann til 

Suðreyja, allt til Dýflinnar. Björn spurði þessi tíðindi, ok 

þat með, at hann var útlægr í Noregi. En þegar er hann 

hafði komit til Hjaltlands, gjörði hann brullaup til Þóru. 

Sátu þau um vetrinn í Moseyjarborg. En þegar um várit, 

er sjó tók at lægja, setti Björn fram skip sitt ok bjó sem 

ákafligast. En er hann var búinn ok byr gaf, sigldi hann 
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í haf. „Fengu þeir veðr stór ok váru litla stund úti; 

komu sunnan at Íslandi. Gekk þá veðr á land, ok bar 

þá vestr fyrir landit, ok þá í haf út. En er þeim gaf 

byr aptr, þá sigldu þeir at landinu. Engi var sá maðr 

þar innanborðs, er verit hefði fyrr á Íslandi. Þeir sigldu 

inn á fjörð einn furðuliga mikinn, ok bar þá at hinni 

Vestri ströndinni. Sá þar til lands inn ekki nema boða 

€ina ok hafnleysur. Beittu þá sem þverast austr fyrir 

landit allt til þess, er fjörðr varð fyrir þeim, ok sigldu 

beir inn eptir firðinum, til þess er lokit var skerjum öll- 

um ok brimi, þá lögðu þeir at nesi einu, Lá þar ey 

fyrir utan, en sund djúpt í milli; festu þar skipit... Vík 

gekk upp fyrir vestan nesit, en upp af víkinni stóð borg 

Mikil. Björn gekk á bát einn ok menn með honum. 

Björn sagði förunautum sínum, at þeir skyldi varast, at 

Segja þat frá ferðum sínum, er þeim stæði vandræði 

af. Þeir Björn röru til bæjarins ok hittu þar menn at 

Máli. Spurðu þeir þess fyrst, hvar þeir væri at landi 

komnir. Menn sögðu, at þat höt at Borgarfirði, en bær 

Sá, er þar var, höt at Borg, en Skallagrímr bóndinn. Björn 

kannaðist brátt við hann, ok gekk til móts við Skallagrím, 

ok töluðust þeir við. Spurði Skallagrímr, hvat mönnum 

beir væri. Björn nefndi sik ok föður sinn, en Skallagrími 

Var allr kunnleiki á Brynjólfi, ok bauð Birni allan for- 

beina sinn, þann er hann þurfti. Björn tók því þakk- 
Samliga. Þá spurði Skallagrímr, hvat fleira væri þeirra 

Manna á skipi, er virðingamenn væri. „Björn sagði, at þar 

var Þóra Hróaldsdóttir, systir Þóris hersis. Skallagrímr 
varð við þat allglaðr ok segir svá, at þat var skylt ok 

heimilt um systur Þóris fóstbróður síns, at hann gjörði 

slíkan forbeina, sem þurfti, eðr hann hafði föng til, ok 
bauð þeim Birni báðum til sín með alla skipverja sína. 

á? 
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Björn þekktist þat. Var þá fluttr farmr af skipinu upp í 

tún at Borg. Settu þeir þar búðir sínar; en skipit var leitt 

upp í læk þann, er þar verðr. En þar er kallat Bjarn- 

artöður, sem þeir Björn höfðu búðir. Björn ok þeir skip- 

verjar allir fóru til vistar með Skallagrími. Hann hafði 

aldri færri menn með sér en sex tigi vígra karla. 

34. Kapituli. 

Af Skallagrími ok Birni. 

Þat var um haustit, þá er skip höfðu komit til Íslands 

af Noregi, at sá kvittr kom yfir, at Björn mundi hafa 

hlaupizt á brott með Þóru, ok ekki at ráði frænda hennar, 
ok at konungr hafði gjört hann útlaga fyrir þat ór Noregi. 

En er Skallagrímr varð þess varr, þá kallaði hann Björn til 

sín, ok spurði, hvernig farit hefði um kvánfang hans, hvárt 

þat hefði gjört verit at ráði frænda. „Var mér eigi þess 

ván“, sagði hann, „um son Brynjólfs, at ek munda eigi 

vita hitsanna af.“ Björn svarar: „satt eitt hefi ek sagt 

þér, Grímr! en eigi máttu ámæla mér fyrir þat, þótt ek 

segða þér eigi lengra, en þú spurðir; „en þó skal nú við 

ganga því, er satt er, at þú hefir sannspurt, at ekki var 

þetta ráð gjört við samþykki Þóris bróður hennar“. þá 

mælti Skallagrímr reiðr mjök: „hví vartu svá djarfr, at 

þú fórt á minn fund, eða vissir þú eigi, hver vinátta var 

með okkr Þóri“? Björn svarar: „vissa ek“, segir hann, 

„at með ykkr var fóstbrætralag ok vinátta kær, en fyrir 

því sótta ek þik heim, at mik hafði hér at landi borit, ok 

ek vissa, at mér mundi ekki týja, at forðast þik. Mun 

nú vera á þínu valdi, hverr minn hluti skal vera; en 

góðs vænti ek af þér, þvíat ek em heimamaðr þinn“. 

Síðan gekk fram Þórólfr, son Skallagríms, ok lagði til mörg 

orð, ok bað föður sinn, at hann gæfi Birni eigi þetta at 
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sök, er þó hafði hann tekit við Birni. Margir aérir lögðu 

þar orð til. Kom þá svá, at Grímr sefaðist; sagði, at 

Þórólfr mundi þá ráða, „ok tak þú við Birni, ok ver til 
hans, sem þú verðr beztr drengr af“. 

35. Kapitnli. 
Utanferð Þórólfs. 

Þóra ól barn um sumarit, ok var þat mær. Var 

hón vatni ausin, ok nafn gefit, ok hét Ásgerðr. Bera 

fékk til konu at gæta meyjarinnar. Björn var um vetrinn 

með Skallagrími ok allir skipverjar hans. Þórólfr gjörði 

sér títt við Björn ok var honum fylgjusamr. En er vár 

kom, þá var þat einhvern dag, at Þórólfr gekk til máls 

við föður sinn ok spurði hann þess, hvert ráð hann vildi 

leggja til við Björn, vetrgest sinn, eða hverja ásjá hann 

vildi honum veita. Grímr spurði Þórólf, hvat hann ætl- 

aðist fyrir. „Þat ætla ek“, segir Þórólfr, „at hann vildi 

helzt fara til Noregs, ef hann mætti þar í friði vera. 

Þætti mör þat ráð fyrir liggja, faðir! at þú sendir menn 

til Noregs at bjóða sættir fyrir Björn, ok mun Þórir mik- 
ils virða orð þín“. Svá kom Þórólfr fortölum sínum, at 

Skallagrímr skipaðist við ok fékk menn til utanferðar um 

sumarit. Fóru þeir menn með orðsendingar ok jarteiknir 

til Þóris Hróaldssonar, ok leituðu um sættir með þeim 
Birni. En þegar er Brynjólfr vissi þessa orðsending, þá 

lagti hann allan hug á, at bjóða sættir fyrir Björn. Kom 

þá svá því máli, at Þórir tók sættir fyrir Björn, þvíat 
hann sá þat, at þá var svá komit, at Björn þurfti þá 

ekki at óttast um sik. Tók Brynjólfr þá sættum fyrir 

Björn; en sendimenn Gríms váru um vetrinn með Þóri. 

En eptir um sumarit fóru sendimenn Skallagríms aptr. 

En er þeir komu aptr um haustit, þá sögðu þeir þau 
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tíðindi, at Björn var í sætt tekinn í Noregi. Björn var 

hinn þriðja vetr með Skallagrími. En eptir um várit 

bjóst hann til brottferðar ok sú sveit manna, er honum 

hafði þagat fylgt. En er Björn var búinn ferðar sinnar, 

þá sagði Bera, at hón vill, at Ásgerðr sé eptir, fóstra 

hennar. En þau Björn þekktust þat, ok var mærin eptir, 

ok fæddist upp með þeim Skallagrími. Þórólfr, son Skalla- 

gríms, réðst til ferðar með Birni, ok fékk Skallagrímr hon- 

um fararefni. Fór hann utan um sumarit með Birni. 

Greiddist þeim vel, ok komu af hafi utan at Sognsæ. 

Sigldi Björn þá inn í Sogn, ok fór síðan heim til föður 

síns. ' Fór Þórólfr heim með honum. Tók Brynjólfr þá 

við þeim feginsamlega. Síðan váru gjör orð Þóri Hró- 

aldssyni. Lögðu þeir Brynjólfr stefnu sín í milli. Kom 

þar ok Björn til þeirrar stefnu. Tryggðu þeir Þórir þá 

sættir með sör. - Síðan greiddi Þórir af hendi fé þat, er 

Þóra átti í hans garði, ok síðan tóku þeir upp, Þórir ok 

Björn, vináttu með tengdum. Var Björn þá heima á 

Aurlandi með Brynjólfi. Þórólfr var ok þar í allgóðu 

yfirlæti af þeim feðgum. 

36. Kapituli. 

Frá Eiríki blóðöx ok Þórólfi. 

Haraldr konungr hafði löngum atsetu sína á Hörða- 

landi eða Rogalandi at stórbúum þeim, er hann átti, á 

Útsteini eða Ögvaldsnesi, eða á Fitjum á Álreksstöðúm, 
eða í Lygru á Sæheimi. En þann vetr, er nú var frá sagt, 

var konungr norðr í landi. En er þeir Björn ok Þórólfr 

höfðu verit einn vetr í Noregi ok vár kom, þá bjuggu 

þeir skip, ok öfluðu manna til, ok fóru um sumarit Í 

Víking í Austrveg, en fóru heim at hausti, ok höfðu aflat 

fjár mikils. En er þeir komu heim, þá spurðu þeir, 
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at Haraldr konungr var á Rogalandi, ok hann mundi sitja 

þar um vetrinn. Þá tók Haraldr konungr at eldast mjök 

ok lýjast, en börn hans á legg komin mörg. Eiríkr son 

hans, er kallaðr var blóðöx, var þá á ungum aldri. Hann 

Var á fóstri með Þóri hersi Hróaldssyni. Konungr unni 
Eiríki mest sona sinna. Þórir var þá í hinum mestum 

kærleikum við konung. Björn ok þeir Þórólfr fóru fyrst 

á Aurland, er þeir komu heim. En síðan byrjuðu þeir 

ferð sína norðr í Fjörðu, at sækja heim Þóri hersi. Þeir 

höfðu karfa þann, er röru á borð tólf menn eða þrettán, 
ok höfðu nær þrjá tigi manna. Skip þat höfðu þeir fengit 

um sumarit í víking. Þat var steint mjök fyrir ofan 

Sjó, ok var hit fegrsta. En er þeir komu til Þóris, fengu 

Þeir þar góðar viðtökur, ok dvöldust þar nökkura hrít, 

en skipit flaut tjaldat fyrir bænum. Þat var einn dag, 

er þeir Þórólfr ok Björn gengu ofan til skipsins. Þeir 

Sá, at Eiríkr konungsson var þar, gekk stundum á skipit 

út, en stundum á land upp, stóð þá ok horfði á skipit. 
Þá mælti Björn til Þórólfs: „mjök undrast konungsson 
skipit, ók bjóð þú honum at þiggja at þör, þvíat ek veit, 
at okkr verðr þat at liðsemd mikilli við konung, ef Eiríkr 

er flutningsmaðr okkarr við konung.  Hefi ek heyrt þat 

Sagt, at hann hafi þungan hug á þér af sökum föður 

bíns“.  þórólfr segir, at þat mundi vera gott ráð. Gengu 

Þeir síðan ofan til skipsins ok mælti Þórólfr: „vandliga 

hyggr þú at skipinu, konungsson! hversu lít þér á“? 

„Velé, sagði hann, „hit fegrsta er skipit“. „Þá vil ek 
sefa þör“, sagði Þórólfr, „skipit, ef þú vill þiggja“. 

„Þiggja vil ek“, segir Eiríkr; „en þör munu lítil þykkja 

launin, þótt ek heita þör vináttu minni; en þat stendr 
ó til vánar, ef ek held lífi“. Þórólfr segir, at þau laun 

Þótti honum miklu meira verð en skipit. Skildust þeir 
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síðan, en þaðan af var konungsson allkátr við þá Þórólf. 

Þeir Björn ok Þórólfr komu á ræðu við Þóri, hvat hann 

ætlar, hvárt þat sé með sannindum, at konungr hafi þung- 

an hug á Þórólfi. Þórir dylr þess ekki, at hann hefði 

þat heyrt. „Þá vilda ek þat“, sagði Björn, „at þú færir 

á fund konungs ok flyttir mál Þórólfs fyrir honum, þvíat 

eitt skal ganga yfir okkr Þórólf báða; gjörði hann svá 

við mik, þá er ek var á Íslandi“. Svá kom, at Þórir 

hét ferðinni til konungs, ok bað þá freista, ef Eiríkr kon- 

ungsson vildi fara með honum. En er þeir Þórólfr ok 

Björn komu á þessar ræður fyrir Eiríki, þá hét hann sinni 

umsýslu við föður sinn. Síðan fóru þeir Þórólfr ok Björn 

leið sína í Sogn, en Þórir ok Eiríkr konungsson skipuðu 

karfa þann hinn nýgefna, ok fóru suðr á fund konungs, 

ok fundu hann á Hörðalandi. Tók hann feginsamliga við 

þeim. Dvöldust þeir þar nökkura hríð, ok leituðu þess 

dagráðs, at hitta konung, at hann var í góðu skapi. 

Báru þá upp þetta mál fyrir konung; sögðu, at sá maðr 

var þar kominn, er Þórólfr hét, son Skallagríms. „Vildu 

vör þess biðja, konungr! at þú minntist þess, er frændr 

hans hafa vel til þín gjört, en létir hann eigi gjalda þess, 

er faðir hans gjörði, þótt hann hefndi bróður síns“. 

Talaði Þórir um þat mjúkliga, en konungr svarar heldr 

stutt, at þeim hefði ótili mikill staðit af Kveldúlfi ok son- 

um hans, ok lét þess ván, at sjá Þórólfr mundi enn vera 

skaplíkr frændum sínum. „Eru þeir allir“, sagði hann, 

„ofsamenn miklir, svá at þeir hafa ekki hóf við, ok hirða 

eigi, við hverja þeir eigu at skipta“. Síðan tók Eiríkr til 

máls; sagði, at Þórólfr hefði vingazt við hann ok gefit 

honum ágætan grip, skip þat, er þeir höfðu þar. „Hefi 

ek heitit honum vináttu minni fullkominni. Munu fáir 

til verða at vingast við mik, ef þessum skal ekki tjá- 
| 
| 
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Muntu eigi þat vera láta, faðir! um þann mann, er til 

þess hefir fyrstr orðit, at gela mör dýrgrip“. Svá kom, 

at konungr hét þeim því, áðr létti, at Þórólfr skyldi í 

friði vera fyrir honum. „En ekki vil ek“, kvað hann, 

„at hann komi á minn fund. En gjöra máttu, Eiríkr! 

hann svá kæran þér, sem þú vill, eða fleiri þá frændr. 

En vera mun annathvárt, at þér munu mennirnir mjúkari 

en mér, eða þú munt þessar bænar iðrast, ok svá þess, 

ef þú lætr þá lengi með þér vera“. Síðan fór Eiríkr 

blóðöx ok þeir Þórir heim í Fjörðu; sendu síðan orð, ok 

létu segja Þórólfi, hvert þeirra erendi var orðit til kon- 

ungs. þeir Þórólfr ok Björn váru þann vetr með Brynj- 

ólfi; en mörg sumur lágu þeir í víking. En um vetrum 

váru þeir með Brynjólfi, en stundum með Þóri. 

31. Kapítuli. 

Bjarmalands-ferð. 

Eiríkr blóðöx tók þá við ríki. Hann hafði yfirsókn 

á Hörðalandi ok um Fjörðu. Tók hann þá ok hafði með 

sér hirðmenn. Ok eitthvert vár þjó Eiríkr blóðöx ferð 

sína til Bjarmalands, ok vandaði mjök lið til þeirrar ferðar. 

Þórólfr röðst til ferðar með Eiríki, ok var í stafni á skipi 
hans, ok bar merki hans. Þórólfr var þá hverjum manni 

meiri ok sterkari, ok líkr um þat feðr sínum. Í ferð þeirri 

var margt tiltíðinda. Eiríkr átti orrustu mikla á Bjarma- 

landi við Vínu. Fökk Eiríkr þar sigr, svá sem segir í 

kvæðum hans, ok í þeirri ferð fökk hann Gunnhildar, 

dóttur Özurar tota, ok hafði hana heim með sér.  Gunn- 
hildr var allra kvenna vænst ok vitrust ok fjölkunnig 

mjök. Kærleikar váru miklir með þeim Þórólfi ok Gunn- 

hildi. Þórólfr var jafnan á vetrum með Eiríki, en á 

sumrum í víkingu. Maðr hét Þorgeirr þyrnifótr. Hann 
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bjó á Hörðalandi í Fenhring. Þar heitir á Aski. Hann 

átti þrjá sonu; hét einn Haddr, annarr Bergönundr, þriði 

hét Atli hinn skammi. Bergönundr var hverjum manni 

meiri ok sterkari, ok var maðr ágjarn ok údæll. Atli hinn 

skammi var maðr ekki hár ok riðvaxinn, ok var rammr at 

afli. Þorgeirr var maðr stórauðigr at fö. Hann var blót- 

maðr mikill ok fjölkunnigr. Haddr lá í víking, ok var 

sjaldan heima. 

3s. Kapituli. 

Útkváma Þórólfs. 

Þórólfr Skallagrímsson bjóst eitt sumar til kaup- 

ferðar; ætlaði þá, sem hann gjörði, at fara til Íslands ok 

hitta föður sinn. Hann hafði þá lengi á brottu verit. 

Hann hafði þá úgrynni fjár ok dýrgripi marga. En er 

hann var búinn til ferðar, þá fór hann á fund Eiríks 

konungs. En er þeir skildust, seldi konungr í hendr 

Þórólfi exi, er hann kveðst gefa vilja Skallagrími. Öxin 

var snaghyrnd ok mikil ok gullbúin, uppskellt skaptit með 

silfri, ok var þat hinn virðiligsti gripr. Þórólfr fór ferð- 

ar sinnar, þegar er hann var búinn, ok greiddist honum 

vel, ok kom skipi sínu í Borgarfjörð, ok fór þegar bráð- 

liga heim til föður síns. Varð þar fagnafundr mikill, er 

þeir hittust. Síðan fór Skallagrímr til skips móti Þór- 

ólfi, löt setja upp skipit, én Þórólfr fór heim til Borgar 

með tólfta mann. En er hann kom heim, bar hann 

Skallagrími kveðju Eiríks konungs, ok færði honum exi 

þá, er konungr hafði sent honum. Skallagrímr tók við 

exinni, hélt upp ok sá á um hríð, ok ræddi ekki um; 

festi upp hjá rúmi sínu. Þat var um: haustit einhvern 

dag at Borg, at Skallagrímr lét reka heim yxn mjök 

marga, er hann ætlaði til höggs. Hann lét leiða tvá yxn 
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saman undir húsvegg, ok leiða á víxl. Hann tók hellu- 

stein vel mikinn ok skaut niðr undir hálsana. Síðan 

gékk hann til með exina konungsnaut ók hjó yxnina báða 

senn, svá at höfuðit tók af hvárumtveggja. En öxin hljóp 

niðr í steininn, svá at muðrinn brast ór allr, ok rifnaði 

upp Í 
ekki um; gekk síðan inn í eldáhús, ok steig síðan á 

stokk upp, ok skaut exinni upp á hurðása. Lá hón þar 
2 

um vetrinn í 

gegnum herðuna. Skallagrímr sá í eggina ok ræddi 

reyknum. En um várit lýsti Þórólfr yfir 

því, at hann ætlaði utan at fara um sumarit. Skalla- 

grímr latti hann; sagði, at þá var gott heilum vagni 

heim at aka. „Hefir þú“, sagði hann, „farit fremdar- 

för mikla, en þat er mælt, at ýmsar verðr, er margar 

ferr. Tak þú nú hér við fjárhlut svá miklum, at þú 

bykkist verða mega gildr maðr af“. Þórólfr segir, at 

hann vill enn fara eina ferð, „ok á ek nauðsynlig erendi 

til ferðarinnar. En þá er ek kem at öðru sinni, mun 

ek hör staðfestast, en Ásgerðr fóstra þín skal fara utan 

með mör á fund föður síns. Bauð hann mör um þat, 

þá er ek fór austan“. Skallagrímr kvað hann ráða mundu. 

Síðan fór Þórólfr til skips síns ok. bjó þat. En er hann 

Var albúinn, fluttu þeir út skipit til Digraness, ok lá þar 
til byrjar. Fór þá Ásgerðr til skips með honum. En 

áðr Þórólfr fór frá Borg, þá gekk Skallagrímr til ok tók 
exina ofan af hurðásum, konungsgjöfina, ok gekk út með. 

Var þá skaptit svart af reyk, en öxin var ryðgengin. 

Skallagrímr sá í egg exinni. Síðan seldi hann Þórólfi 

€xina. Skallagrímr kvað vísu: 

Liggja yggs í eggju 
(á ek sveigar kör deiga; 

fox er illt í exi) 

undvargs flösur margar. 
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Arghyrnu láttu arna 

aptr með roknu skapti. 

Þörf-gi væri þeirrar 

(þat var Inga gjöf) hingat. 

39. Kapiítuli. 

Útkváma Ketils blunds. 

Þat var til tíðinda, meðan Þórólfr hafði verit utan- 

lendis, at eitt sumar kom kaupskip af Noregi í Borgar- 

fjörð. Var þá víða höfð uppsát kaupskipum í ár eða í 

lækjarósa eða í sík. Maðr hét Ketill, er kallaðr var 

Ketill blundr, er átti skip þat. Hann var norrænn maðr, 

kynstórr og auðigr. Geirr hét son hans, er þá var full- 

tíði, ok var á skipi með honum. Ketill ætlaði at fá sér 

bústað á Íslandi. Hann kom síð sumars. Skallagrímr vissi 

öll deili á honum. Bauð Skallagrímr honum til vistar 

með sér með allt föruneyti sitt. Ketill þekktist þat, ok var 

hann um vetrinn með Skallagrími. Þann vetr bað Geirr, 

son Ketils, Þórunnar dóttur Skallagríms, ok var þat at 

ráði gjört. Fékk Geirr Þórunnar. En eptir um várit 

vísaði Skallagrímr Katli til lands upp frá landi Óleifs 

með Hvítá, frá Flókadalsár-ósi til Reykjadalsár-óss, ok 

tungu þá alla, er þar var á milli, upp til Rauðsgils, ok 

Flókadal allan fyrir ofan brekkur. Ketill bjó í Þrándar- 

holti, en Geirr í Geirshlíð. Hann átti annat bú í Reykja- 

dal at Reykjum hinum efrum. Hann var kallaðr Geirr 

hinn auðgi. Hans synir váru þeir Blundketill ok Þor- 

geirr blundr, þriði var Þóroddr Hrísa-blundr, er fyrstr 

bjó í Hrísum. 
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40. Kapituli. 
Frá leikum Egils ok Skallagríms. 

Skallagrímr hendi mikit gaman at aflraunum ok leik- 

um. Um þat þótti honum gott at ræða. Knattleikar váru 

þá tíðir. Var þar í sveit gott til sterkra manna í þann 
tíma, en þó hafði engi afl við Skallagrím. Hann gjörðist 

bá heldr hniginn at aldri. Þórðr höt son Grana at Grana- 
Stöðum, ok var hann hinn mannvænligsti maðr, ok var á 

ungum aldri. Hann var elskr at Agli Skallagrímssyni. 

Egill var mjök at glímum. Var hann kappsamr mjök ok 

teiðinn. En allir kunnu þat at kenna sonum sínum, at 

þeir vægði fyrir Agli. Knattleikr var lagiðr á Hvítárvöll- 
um all-fjölmennr á öndverðum vetri. Sóttu menn þartil 

Víða um hörað. Heimamenn Skallagríms fóru þangat til 

leiks margir. Þórr Granason var helzt fyrir þeim. Egill 

bað þórð at fara með honum til leiks. Þá var hann á 

Sjaunda vetri. Þórðr löt þat eptir honum, ok reiddi hann 

at baki sér. En er þeirkomu á leikmótit, þá var mönn- 

um saman skipat til leiks. Þar var ok komit margt smá- 

Sveina, ok gjörðu þeir sér annan leik, ok var skipat til 

Mönnum. Egill hlaut at leika við svein þann, er Grímr 

hét, son Heggs af Heggstöðum. Grímr var ellifu vetra 
eða tíu, ok sterkr at jöfnum aldri. En er þeir lökust 

við, þá var Egill ústerkari. Grímr gjörði ok þann mun 

allan, er hann mátti. Þá reiddist Egill, ok hóf upp knatt- 
tréit, ok laust Grím. En Grímr tók hann höndum, ok 

keyrði hann niðr fall mikit, ok lök hann heldr illa, ok 

kveðst mundu meiða hann, ef hann kynni sik eigi. En 
€r Egill komst á fætr, þá gekk hann ór leiknum, en 
Sveinarnir æptu at honum. Egill fór til fundar við Þórð 

Granason, ok sagði honum, hvat í hafði gjörzt. Þórór 

Mælti: „ ek skal fara með þör, og skulu vit hefna honum“. 
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Hann seldi honum í hendr skeggexi eina, er Þórór hafði 

haft í hendi. Þau vápn váru þá tíð. Ganga þeir þar 

til, er sveinaleikrinn var. Grímr hafði þá hent böllinn, 

ok rak undan, en aðrir sveinarnir sóttu eptir. Þá hljóp 

Egill at Grími, ok rak exina í höfuð honum, svá at þeg- 

ar stóð í heila. Þeir Egill ok Þórðr gengu í brott síðan 

ok til manna sinna. Hljópu þeir Mýramenn þá til vápna, 

ok svá hvárirtveggja. Óleifr halti hljóp til þeirra Borgar- 

manna með þá menn, er honum fylgdu. Váru þeir þá 

miklu fjölmennari, ok skildust at svá gjörvu. Þaðan af 

hófust deildir með þeim Óleifi ok Hegg. Þeir börðust 
á Laxfit við Grímsá. Þar föllu sjau menn, en Heggr 

varð sár til úlífis, ok Kvígr föll, bróðir hans. En er 

Egill kom heim, þá lét Skallagrímr sér fátt um finnast, 

en Bera kvað Egil vera víkingsefni, ok kvað þat mundu 

fyrir liggja, þegar hann hefði aldr til, at honum væri 

fengin herskip. Egill kvað vísu: 

Þat mælti mín móðir, 

at mér skyldi kaupa 

fley ok fagrar árar, 

fara á hring með víkingum, 

standa upp í stafni, 

stýra dýrum knerri, 

halda svá til hafnar, 

höggva mann ok annan. 

Þá er Egill var tólf vetra gamall, var hann svá mikill 

vexti, at fáir váru menn svá stórir ok at afli búnir, at 

Egill ynni þá eigi flesta menn í leikum. Þann vetr, er 

honum var hinn tólfti, var hann mjök at leikum. Þórr 

Granason var þá á tvítugs-aldri. Hann var sterkr at afli. 

Þat var opt, er áleið vetrinn, at þeim Agli ok Þórði var 

skipat í móti Skallagrími. Þat var eitt sinn um vetrinn, 
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at knattleikr var at Borg, suðr í Sandvík. Þá váru þeir 

Þórðr í móti Skallagrími í leiknum, ok mæddist hann fyrir 

þeim, ok gekk þeim léttara. En um kveldit eptir sólarfall 

þá tók þeim Agli verr at ganga. Gjörðist Grímr þá svá 

Sterkr, at hann greip upp Þórð, ok keyrði niðr svá hart, 

at hann lamdist allr, ok fékk hann þegar bana. Síðan 

greip hann til Egils. Þorgerðr brák hét ambátt Skalla- 

gríms. Hón hafði fóstrat Egil í barncsku. Hón var 

mikil fyrir sér, sterksem karlar, ok fjölkunnig mjök. Brák 

mælti: „hamast þú nú, Skallagrímr! at syni þínum“. Skalla- 

grímr löt þá lausan Egil, en þreif til hennar. Hón brást 

við ok rann undan, en Skallagrímr eptir. Fóru þau svá 

í utanvert Digranes. Þá hljóp hón út af bjarginu á sund. 
Skallagrímr kastaði eptir henni steini miklum, ok setti 

milli herða henni, ok kom hvártki upp síðan. Þar er nú 

kallat Brákarsund. En eptir um kveldit, er þeir komu 

heim til Borgar, var Egill allreiðr. Skallagrímr settist 

undir borð ok alþýða manna. Egill var eigi kominn í rúm 
Sitt. Hann gekk í eldahús ok at þeim manni, er þar 

hafði verkstjórn ok fjárforráð með Skallagrími, ok honum 

Var kærstr. Egill hjó hann banahögg, ok gekk síðan til 

Sætis síns. Skallagrímr ræddi þá ekki um, ok var þat 

mál þaðan af kyrrt. En þeir feðgar ræddust þá ekki við, 

hvártki gott nö illt, ok fór svá fram þann vetr. En hit 
Næsta sumar eptir kom Þórólfr út, sem fyrr var sagt. En 

er hann hafði verit einn vetr á Íslandi, þá bjó hann 

€ptir um várit skip sitt í Brákarsundi. En er hann var 

albúinn, þá var þat einn dag, at Egill gekk til fundar 

við föður sinn ok bað hann fá sör fararefni. „Vil ek“, 

Sagði hann, „fara utan með Þórólfi“. Grímr spurði, ef 

hann hefði nökkut þat mál rætt fyrir Þórólfi. Egill segir, 
at þat var ekki.  Grímr bað hann þat fyrst gjöra. En 
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er Egill vakti þat mál við Þórólf, þá kvað hann þess 

enga ván, „at ek muna þik flytja með mér á brott. Ef 

faðir þinn þykkist eigi mega um þik tæla hér í híbýlum 

sínum, þá ber ek eigi traust til þess, at hafa þik utan- 

lendis með mér, þvíat þér mun þat ekki hlýða, at hafa 

þar slíkt skaplyndi, sem hér“. „Vera má“, sagði Egill, 

„at þá fari hvárrgi okkarr“. Um nóttina gjörði á æði- 

veðr, útsynning. En er myrkt var ok flóð var sjóvar, 

þá kom Egill þar, er skipit lá. Hann gekk út á skipit 

ok fyrir utan tjöldin, hjó hann í sundr festar þær, er á 

útborða váru; gekk hann þegar sem skjótast upp um 

bryggjuna, skaut út þegar bryggjunum, ok hjó þær fest- 

ar, er á land upp váru. Rak þá út skipit á fjörðinn. 

En er þeir Þórólfr urðu varir við, er skipit rak, hljópu 

þeir í bátinn. En veórit var miklu hvassara, en þeir 

fengi nökkut at gjört. Rak skipit yfir til Andakíls, ok 

þar á eyrar upp; en Egill fór heim til Borgar. Ok er 

menn urðu varir við bragð þat, er Egill hafði gjört, þá 

löstuðu þat flestir. Hann sagði, at hann skyldi skammt 

til láta, at gjöra Þórólfi meira skaða ok spellvirki, ef 

hann vildi eigi flytja hann í brott. En þá áttu menn 

hlut at milli þeirra, ok kom svá at lyktum, at Þórólfr 

tók við Agli, ok fór hann utan með honum um sumarit. 

Þegar Þórólfr kom til skips, þá er hann hafði tekit 

við exi þeirri, er Skallagrímr hafði fengit í hendr honum, 

þá kastaði hann exinni fyrir borð á djúpi, svá at hón 

kom ekki upp síðan. Þórólfr fór ferðar sinnar um sum- 

arit, ok greiddist vel um hafit, ok komu utan at Hörða- 

landi. Stefnir Þórólfr þegar norðr til Sogns, en þar höfðu 

þau tíðindi orðit um vetrinn, at Brynjólfr hafði andazt 

af sótt, en synir hans höfðu skipt arfi. Hafði Þórór 

Aurland, bæ þann, er faðir hans hafði búit á. Hafði 
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hann gjörzt konungi handgenginn, ok gjörzt lendr maðr. 

Dóttir Þórðar höt Rannveig, móðir þeirra Þórðar ok Helga. 

Þórðr var faðir Rannveigar, móður Ingiríðar, er átti Ólafr 

konungr. Helgi var faðir Brynjólfs, föður þeirra Serks 

ór Sogni ok Sveins. 

41. Kapituli. 
Af Birni. 

Björn hlaut annan bústað góðan ok virðiligan. Gjörð- 

ist hann ekki handgenginn konungi. Því var hann kall- 

aðr Björn hauldr. Var hann maðr vellauðigr ok stór- 

menni mikit. Þórólfr fór brátt á fund Bjarnar, þegar er 

hann kom af hafi, ok fylgdi heim Ásgerði dóttur hans. 

Varð þar fagnafundr. Ásgerðr var hin vænsta kona ok 

hin gjörviligsta, vitr kona, ok allvel kunnandi. Þórólfr 

fór á fund Eiríks konungs. En er þeir hittust, bar Þór- 

ólfr Eiríki konungi kveðju Skallagríms ok sagði, at hann 

hefði þakksamliga tekit sending konungs. Bar fram síðan 

langskipssegl gott, er hann sagði at Skallagrímr hefði 

sent konungi. Eiríkr konungr tók vel við gjöf þeirri, ok 

bauð Þórólfi at vera með sör um vetrinn. Þórólfr þakk- 

aði konungi boð sitt: „ek mun nú fyrst fara til Þóris; 
á ek við hann nauðsynja-erendi“. Síðan fór Þórólfr til 

Þóris, sem hann hafði sagt, ok fökk þar allgóðar viðtökur. 

Bauð Þórir honum at vera með sör. Þórólfr sagði, at 

hann mundi þat þekkjast, „ok er sá maðr með mér, at 

Þar skal vist hafa, sem ek em. Hann er bróðir minn, ok 
hefir hann ekki fyrr heiman gengit, ok þarf hann, at ek 

Veita honum umsjá“. Þórir segir, at þat var heimilt, þó 
at Þórólfr vildi fleiri menn hafa með sér þangat. „Þykkir 

0ssÉ, segir hann, „sveitarbót at bróður þínum, ef hann 

ér nökkut þér líkr“. Síðan fór Þórólfr til skips síns, ok 
6 
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löt þat upp setja, ok um búa, en hann fór ok Egill til Þóris 

hersis. Þórir átti son, er hét Arinbjörn. Hann var nökk- 

uru ellri en Egill. Arinbjörn var þegar snemma sköru- 

ligr maðr ok hinn mesti íþróttamaðr. Egill gjörði sér 
títt við Arinbjörn, ok var honum fylgjusamr. En heldr 

var fátt með þeim broðrum. 

42. Kapituli. 

Þórólfr bað Asgerðar. 

Þórólfr Skallagrímsson hóf ræðu þá við Þóri, hvernig 

hann mundi taka því máli, ef Þórólfr bæði. Ásgerðar 

frændkonu hans. Þórir tók því löttliga; sagði, at hann 

mundi flytjandi þess máls. Síðan fór Þórólfr norðr í Sogn, 

ok hafði með sér gott föruneyti.  Þórólfr kom til bús 

Bjarnar, ok fékk þar góðar viðtökur. Bauð Björn hon- 

um at vera með sér svá lengi, sem hann vildi. Þórólfr 

bar brátt upp erendi sitt við Björn, hóf þá bónorð sitt, 

ok bað Ásgerðar, dóttur Bjarnar. Hann tók því máli vel, 

ok var þat auðsótt við hann, ok röðst þat af, at þar lóru 

festar fram, ok kveðit á brullaupsstefnu. Skyldi veizla 

sú vera at Bjarnar þá um haustit. Síðan fór Þórólfr 

aptr til Þóris ok sagði honum þat, sem til tíðinda hafði 

gjörzt í för hans. Þórir löt vel yfir, er þau ráð skyldu 

takast. En er at þeirri stefnu kom, er Þórólfr skyldi 

sækja til veizlunnar, þá bauð hann mönnum til farar 

með sér. Bauð hann fyrst Þóri ok Arinbimi ok hús- 

körlum þeirra, ok ríkum búöndum, ok var til þeirrar 

ferðar fjölmennt ok góðmennt. En þá er mjök var komit 

at stefnudegi þeim, er Þórólfr skyldi heiman fara, ok 

brúðmenn váru komnir, þá tók Egill sótt, svá at hann 

var eigi færr. Þeir Þórólfr höfðu langskip eitt mikit al- 

skipat, ok fóru ferðar sinnar, svá sem ákveðit var. 
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43. Kapituli. 
Af Ölvi ok Agli. 

Ölvir höt maðr. Hann var húskarl Þóris ok var 

forstjóri ok ráðamaðr fyrir búi hans. Hafði hann skulda- 

heimtur ok var föhirðir. Ölvir var af æsku-aldri, ok þó 

Maðr hinn hressasti. Svá bar til, at Ölvir átti heiman- 

ferð, at heimta landskyldir Þóris, þær er eptir höfðu staðit 

um várit. Hafði hann róðrarferju, ok váru þar á tólf 

húskarlar Þóris. Þá tók Egill at hressast ok reis hann 

þá upp. Honum þótti þá gjörast daufligt heima, er al- 

þýða manna var á brott farin. Kom hann at máli við 

Ölvi ok sagði, at hann vildi fara með honum. En Ölvi 

Þótti eigi góðum liðsmanni ofaukit, þvíat skipkostr var 

rinn. Röóst Egill til ferðar þeirrar. Egill hafði vápn 

sín, sverð ok kesju ok buklara. Fara þeir ferðar sinnar, 

€r þeir váru búnir, ok fengu veðrabálk harðan, hvöss veðr 

ok úhagstæð; en þeir sóttu ferðina knáliga, tóku róðrar- 

leiði. Svá bar tilum ferð þeirra, at þeir komu aptan dags 

til Atleyjar, ok lögðu þar atlandi. En þar var í eyjunni 

skammt upp bú mikit, er átti Eiríkr konungr. En þar röð 

fyrir maðr sá, er Bárðr hét. Hann var kallaðr Atleyjar- 

Bárör, ok var sýslumaðr mikill ok starfsmaðr góðr. Ekki 

Var hann kynstórr maðr, en kærr mjök Eiríki konungi 

ok Gunnhildi drottningu. Þeir Ölvir drógu upp skip sitt 

ór flæðarmáli, gengu síðan til bæjar ok hittu Bárð úti, 

Ok sögðu honum um ferð sína, svá þat, at þeir vildu 
bar vera um nóttina. Bárðr sá, at þeir váru vátir mjök, 

ok fylgdi hann þeim til eldahúss nökkurs. Var þat brott 

frá öðrum húsum. Hann lét gjöra eld mikinn fyrir þeim, 

ok váru þar þurrkuð klæði þeirra. En er þeir höfðu 
tekit klæði sín, þá kom Bárðr þar. „Nú munu vér“, 

Segir hann, „setja yór borð. Ek veit, að yör mun vera 
Ei 
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títt at sofa. Þör erut menn móðir af vási“. Ölvi líkaði 
þat vel. Síðan var sett borð ok gefinn þeim matr, brauð 

ok smjör, ok settir fram skyraskar stórir. Bárór mælti: 

„harmr er þat mikill, er öl er ekki inni, þat er ek mega 

yðr fagna, sem ek vilda. Verði þér nú at bjargast við 

slíkt, sem til er“. Þeir Ölvir váru þyrstir mjök ok supu 
skyrit. Síðan löt Bárór berainn afr, ok drukku þeir þat. 

„Fúss munda ek“, kvað Bárör, „at gefa yðr betra drykk, 

ef til væri“. Hálm skorti þar eigi inni. Bað hann þá 

þar niðr leggjast til svefns. 

44. Kapítuli. 

Dráp Bárðar. 

Eiríkr konungr ok Gunnhildr komu þat. sama kveld 

í Atley, ok hafði Bárór búit þar veizlu móti honum, ok 

skyldi þar vera dísa-blót. Var þar veizla hin bezta ok 

drykkja mikil inni í stufunni. Konungr spurði, hvar 

Bárðr væri, „er ek sé hann hvergi“. Maór segir: „Bárðr 

er úti ok greiðir fyrir gestum sínum“. „Hverir eru gestir 

þeir“? segir konungr, „er hann lætr sér þat skyldara, en 

vera hér inni hjá oss“. Maðrinn sagði honum, at þar 

váru komnir húskarlar Þóris hersis. Konungr mælti: 

„gangi eptir þeim sem tíðast, ok kalli þá inn hingat“; 

ok svá var gjört, sagt, at konungr vildi hitta þá: Síðan 

ganga þeir. Fagnaði konungr vel Ölvi, ok bað hann sitja 

gagnvart sér í öndvegi, ok þar förunauta hans utar frá. 

Þeir gjörðu svá. Sat Egill næstr Ölvi. Síðan var þeim 

borit öl at drekka. Fóru minni mörg, ok skyldi horn 

drekka í minni hvert. En er áleið um kveldit, þá kom 

svá, at förunautar Ölvis gjörðust margir úfærir. Sumir 

spjó þar inni í stufunni, en sumir komust út fyrir dyrr. 

Bárór gekk þá fast, at bera þeim drykk. Þá tók Egill 
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við horni því, er Bárðr hafði fengit Ölvi, ok drakk af. 

Bárör sagði, at hann þyrsti mjök, ok færði honum þegar 

hornit fullt, ok bað hann af drekka. Egill tók við horn- 

inu ok kvað vísu: 

Sögðut, sverriflagði! 

suml-eklu þér, kumla, 

því tel ek, brjótr! þar er blétut, 

bragðvísan þik, dísir. 

Leyndut alls til illa 

úkunna þér runna 

(íllt hafit bragð of brugsit, 

Báruðr!) hugar fári. 

Bárðr bað hann drekka ok hætta flimtun þeirri. Egill 

drakk full hvert, er at honum kom, ok svá fyrir Ölvi. 
Þá gekk Bárðr til drottningar ok sagði henni, at þar var 

maðr sá, er skömm færði at þeim, ok aldrigi drakk svá, 

at eigi segði hann sik þyrsta. Drottning ok Bárór blönd- 

uðu þá drykkinn úlyfjani, ok báru þá inn. Signdi Bárör 

fullit; fökk síðan ölseljunni. Færði hón Agli ok bað 

hann drekka. Egill brá þá knífi sínum ok stakk í lófa 

Sér. Hann tók við horninu ok reist á rúnar ok reið á 

blóðinu. Hann kvað: 

Rístum rún á horni, 

rjóðum spjöll í dreyra; 

þau vel ek orð til eyrna 

óðs dýrs viðar róta. 

Drekkum veig, sem viljum, 

vel glýjaðra þýja; 

vitum hve oss of eiri 

öl þat, er Bárór of signdi. 
Hornit sprakk í sundr í miðju, en drykkrinn fór niðr í 

hálm. þá tók at líða at Ölvi. Þá stóð Egill upp, ok 
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tók í hönd Ölvi, ok leiddi hann til duranna. Egill kast- 

aði yfirhöfn sinni á vinstri hlið sér, ok hélt á sverðinu 

undir skykkjunni. En er þeir komu at durunum, þá 

kom Bárór eptir þeim með horn fullt, ok bað þá drekka 

velfararminni sitt. Egill stóð í durunum. Hann tók við 

horninu ok drakk af. Hann kvað þá vísu: 

Öl bar mör, því at Ölvi 

öl gjörir nú fölvan; 

atgeira læt ek ýra 

ýring um grön skýra. 

Öllungis kanntu illa, 

oddskýs, fyrir þér hnýsa, 

rigna getr at regni, 

regnbjóðr! Hárs þegna. 

Egill kastaði þegar niðr horninu, en greip sverðit ok 

brá. Myrkt var í stufunni. Hann lagði sveréinu á Bárði 

miðjum, svá at blóðrefillinn gekk út um bakit. Féll 

Bárór niðr dauðr, en blóð hljóp ór undinni. Þá féll ok 

Ölvir, ok gaus ór honum spýja mikil. Egill hljóp út ór 

stufunni, en niðamyrkr var á. Tók Egill þegar á rás frá 

bænum. En í stufunni sá menn, at þeir váru fallnir 

Bárðr ok Ölvir. Kom þá konungr til, ok löt bera til 

ljós, ok sá þá, hvat títt var, at Ölvir lá þar vitlauss, en 

Bárör veginn, ok flaut í blóði gólf allt. Þá spurði kon- 

ungr, hvar sá væri hinn mikli maðr, er mest hafði drukkit 

um kveldit. Menn sögðu, at hann gekk út. „Leiti at 
honum“, segir konungr, „ok látit hann koma til mín“. 

Þá var hans leitat um bæinn ok fannst hann hvergi. 

En er þeir komu í eldahús, þá lágu þar förunautar Ölvis. 

Konungsmenn spurðu, ef Egill hefði nökkut þar komit. 

Þeim var sagt, at hann hefði þar inn hlaupit, ok tekit 

vápn sín, ok út eptir þat. Þeir sögðu konungi. Hann 
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bað menn sína fara sem hvatast ok taka skip öll, er váru 

Í eynni, „en í morgin, sem ljóst er, skulu vér rannsaka 

alla eyna ok drepa manninn“. 

45. Kapituli. 

Flótti Egils. 

Egill fór um nóttina ok leitaði þar til, erskip váru, 

en hvar sem hann kom til strandar, þá váru þar allt 

menn fyrir. Fór hann svá alla nóttina, at hann fékk 

ekki skip. En er lýsa tók, þá var hann staddr á nesi 

Mökkuru. Hann sá þá ey aðra, ok var þar sund í milli ok 

furðuliga langt. Þat varð þá ráð hans, at hann tók hjálm- 

inn, sverð ok spjót, ok braut þat af skapti, ok skaut því 

á sjó út, en vápnin vafði hann í yfirhöfn sinni ok gjörði 

str af bagga ok batt á bak sér. Þá kastar hann sér á 

sund, oklétti eigi, fyrr en hann kom til eyjarinnar. Hón 

hét Sauðey. Þat var ekki mikil ey ok hrísótt. Fönaðr 

var þar margr, naut ok sauðir. Já þattil Atleyjar. En 

er hann kom í eyna, vatt hann klæði sín. Þá var dagr 
áll-ljóss ok sól farin. Eiríkr konungr löt þegar rannsaka 

eyna, er ljóst var orðit; ok varð þat seint, er eyin var 

mikil, ok fannst Egill eigi. Þá lét konungr fara til ann- 

arra eyja ok leita hans. Þat var um kveldit, at tólf 

Menn röru til Sauðeyjar. Skyldu þeir leita Egils, ok 

áttu at hafa þaðan slátrfð nökkut. Egill sá skipförina 

til eyjarinnar. Lagðist hann þá niðr í hrís ok fal sik, 

áðr skipit kom at landi. Þeir ltu þrjá menn eptir við 
skipit, en níu gengu upp, ok skiptu liði. Fóru þrír í 

hverja leit. En er leiti bar á milli skips ok þeirra, þá 

stóð Egill upp ok hafði áðr greitt til um vápn sín. Hann 
Sekk þvers til sjóarins ok fram með sjónum. Fundu 

beir eigi fyrr, er skipsins gættu, en Egill var kominn at 
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þeim. Hann hjó þegar einn banahögg, en annarr tók 

þegar á rás, ok var þar at hlaupa upp á bakka nökkurn. 

Egill hjó eptir honum ok af honum fótinn. Hinn þriði 

hljóp á skipit út, ok stakk við forkinum. Egill dró at 

sér skipit, ok hljóp hann út á þat. Skiptust þeir litla 

hríð höggum við, áðr Egill drap þenna, ok rak hann 

útbyrðis. Síðan tók hann árar ok réri í brott skipinu. 

Fór hann þá nótt alla ok daginn eptir, ok létti eigi, fyrr 

en hann kom til Þóris hersis. En Ölvi ok förunauta 

hans lét konungr fara í friði af þessum sökum. En þeir 

menn, er í Sauðey váru, þá váru þeir þar margar nætr 

ok drápu fö til matar sér, tóku eld ok gjörðu seyði ok 

bál mikit þar á eynni, er vissi til Atleyjar, lögðu þar í 

eld ok gjörðu þar vita. En er þat var sét, þá var róit 

til þeirra, ok fluttir til lands þeir, er eptir lifðu. Kon- 

ungr var þá í brott. Fór hann þá til annarrar veizlu. 

En af Ölvi er þat at segjá, at hann kom fyrr heim en 

Egill, ok váru þeir Þórólfr ok Þórir þó áðr heim komnir. 

Ölvir sagði tíðindi, dráp Bárðar ok þá atburði, er þar 

höfðu orðit, en hann vissi ekki til ferða Egils. #Þórólfr 

varð við þetta all-úkátr ok svá Arinbjörn. Þótti þeim, 

sem Egill mundi eigi aptr koma. En eptir um morgun- 

inn kom Egill heim. En er Þórólfr varð þess víss, þá 

stóð hann upp ok gekk til fundar við Egil ok spurði, 

með hverjum hætti hann hefði undan komizt, eða hvat til 

tíðinda hefði orðit í ferð hans. Þá kvað Egill vísu þessa: 

Svá hefi ek leyszt ór Lista- 
láð-varðaðar garði 

(n6 ek fága dul drjúga) 

dáðmilds ok Gunnhildar, ' 

at þrymreynis þjónar 

þrír nökkurir Hlakkar, 
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til hásalar Heljar 

helgengnir, för dvelja. 

Arinbjörn löt vel yfir verkum þessum, ok segir feðr sín- 

um, at hann væri skyldr til at sætta Egil við konung. 

Þórir segir: „þat mun mál manna, at Bárðr hefði verð- 
leika til þess, er hann var drepinn, en þó er Agli of mjök 

ættgengt, at sjást lítt fyrir ok verða fyrir reiði konungs; 

bat verðr flestum mönnum þungbært, en þó mun ek 

koma þör í sætt við konung at sinni“. Þórir fór á fund 

konungs, en Arinbjörn var heima, ok kvað eitt skyldu yfir 

þá ganga alla. En er Þórir kom á fund konungs, þá 

bauð hann boð fyrir Egil, bauð festu sína ok dóm kon- 

ungs. Konungr var hinn reiðasti, ok var úhægt at koma 

Orðum við hann; segir, at þat mundi sannast, er faðir 
hans hafði mælt, at þá frændr mundi seint at tryggja; 

bað Þóri svá til haga, „þótt ek gjöra sátt nökkura, at 

Egill sö ekki langvistum í mínu ríki. En fyrir sakir 

bænar þinnar, Þórir! mun ek taka fébætr fyrir menn þessa“. 

Gjörði konungr fösekt slíka, sem honum sýndist, en Þórir 

Salt allt, ok fór þá heim. 

46. Kapituli. 
Frá hernaði Þórólfs ok Egils. 

Þeir Þórólfr ok Egill váru þann vetr með Þóri í 

góðu yfirlæti. En um várit bjuggu þeir langskip mikit, 

ok fengu menn til; fóru um sumarit í Austrveg ok 

herjuðu; fengu þar of fjár ok áttu orrustur margar. Þeir 

höldu til Kúrlands, ok lögðu við landsmenn hálfs mán- 
aðar frið, ok höfðu við þá kaupstefnu. En er því var 

lokit, þá tóku þeir at herja ok lögðu at í ýmsum stöðum. 

Einn dag lögðu þeir at við árós einn mikinn, ok var þar 
Mörk mikil á land upp. Þeir röðu þar til uppgöngu. 
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Liði var skipt í sveitir, tólf mönnum saman. Þeir gengu 

yfir skóginn, ok var þá eigi langt, áðr en byggðin tók við. 

Þeir ræntu þá ok drápu menn, en liðit flýði, unz þeir 

fengu enga viðtöku. En er á leið daginn, þá lét Þórólfr 

blása liðinu til ofangöngu. Snéru menn þá aptr á skóg- 

inn, þar sem hverr var staddr. En er þeir Þórólfr rann- 

sökuðu liðit, þá var Egill eigi ofan kominn ok sveit hans; 

en þá tók at myrkva af nótt, ok þóttust menn eigi mega 

leita hans. Egill hafði gengit yfir skóg nökkurn ok tólf 

menn með honum, ok sá þeir þá sléttur miklar ok byggðir. 

Bær einn stóð skammt frá þeim. Þeir stefna til bæjarins. 

En er þeir komu þar, hlaupa þeir í hús inn, og verða ekki 

við menn varir. Þeir tóku fö þat allt, er fyrir þeim var 

laust. Þar váru mörg hús, ok dvaldist þeim þar lengi. 

En er þeir váru út komnir ok frá bænum, þá var lið- 

komit milli þeirra ok skógarins, ok sótti þat at þeim. 

Skíðgarðr var hár frá bænum til skógarins. Þá mælti 

Egill, at þeir skyldi fylgja honum, svá at eigi mætti öll- 

um megin at þeim ganga. Þeir gjörðu svá. Gekk Egill 

fyrstr, en síðan hverr at öðrum svá nær, at ekki mátti 

skilja þá.  Kúrir sóttu þá at þeim fast, ok mest með 

lögum ok skotum, en gengu ekki í höggorrustu. En er 

þeir Egill héldu fram með skíðgarðinum, fundu þeir eigi, 

fyrr en þar gekk annarr skíðgarðr jafnframt, ok gjörðist, 

þar mjótt í milli, þar til er lykkja varð á, ok mátti eigi 

fram komast. Kúrir sóttu eptir þeim í kvína, en sumir 

sóttu utan at, ok lögðu spjótum ok sverðum í gegnum 

garðana, en sumir báru klæði á vápn þeirra. Urðu þeir 

Egill sárir ok því næst handteknir ok allir bundnir, leiddir 

svá heim til bæjarins. Sá var ríkr maðr og auðigr, er 

bæ þann átti. Hann átti son roskinn. Þá var um rætt, 

hvat við þá skyldi gjöra. Sagði bóndi, at honum þótti 
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þat ráð, at drepinn væri hverr á fætr öðrum. Bóndason 

Segir, at þá gjörði myrkt af nótt, ok mátti enga skemmtan 

af hafa, atkvelja þá. Bað hann láta bíða morgins. Var 

beim þá skotit í hús eitt, ok bundnir rammliga. Egill var 

bundinn við staf einn, bæði hendr ok fætr. Síðan var 

húsit læst rammliga, en Kúrir gengu inn í stufu, ok möt- 

uðust, ok váru allkátir ok drukku. Egill færðist við ok 

treysti stafinn, til þess er upp losnaði ór gólfinu. Síðan 
féll stafrinn. Smeygðist Egill þá af stafnum. Eptir þat 

leysti hann hendr sínar með tönnum. En er hendr hans 

Váru lausar, leysti hann bönd af fótum sér. Síðan leysti 

hann félaga sína. En er þeir váru allir lausir, þá lituð- 

ust þeir um, hvar líkast var út at komast. Húsitsvar 

Sjört at veggjum af timbrstokkum stórum, en í annan 

enda hússins var skjaldþili flatt. Hljópu þeir þar at, ok 

brutu þilit. Var þar hús annat, er þeir komu í. Váru 

þar ok timbrveggir um. Þá heyrðu þeir mannamál undir 

Íætr sör niðr. Leituðust þeir þá um, ok fundu hurð í 

gólfinu, luku þeir þar upp. Var þar undir gröf djúp. 

Heyrðu þeir þangat mannamálit. Þá spurði Egill, hvat 

Manna þar væri. Sá nefndist Áki, er við hann mælti. 

Egill spurði, ef hann vildi upp ór gröfinni. Áki segir, at 

Þeir vildu þat gjarna. Síðan lötu þeir Egill síga festi 

Ofan í gröfina, þá er þeir váru bundnir með, ok drógu 

þar upp þrjá menn. Áki segir, at þat váru synir hans 

tveir, ok þeir váru menn danskir, höfðu þar orðit her- 

teknir hit fyrra sumar. „Var ek“, sagði hann, „vel hald- 

inn í vetr. Hafða ek mjök fjár-varðveizlu búanda, en 

Sveinarnir váru þjáðir, ok undu þeir illa. Í vár röðum 

vér til, ok hljópum á brott, ok urðum síðan fundnir. 
Váru vör þá hér settir í gröf þessa“. „Þér mun hér 

kunnugt um húsaskipan“, segir Egill, „hvar oss er vænst 
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á brott at komast“. Áki sagði, at þar var annat skjald- 

þili. „Brjóti þér þat upp, munu þér þá koma fram Í 

kornhlöðu, en þá er útganga, sem sjálfr vill“. Þeir Egill 

gjörðu svá, brutu upp þilit, gengu síðan í hlöðuna ok 

þaðan út. Niðamyrkr var á. Þá mæltu þeir förunautar 

Egils, at þeir skyldi skunda á skóginn. Egill mælti við 

Áka: „ef þér eru hér kunnig híbýli, þá muntu vísa 055 

til föfánga nökkurra“. Áki segir, at eigi mundi þar skorta 

lausafé. „Hér er lopt mikit, er bóndi sefr í. Þar skortir 

eigi vápn inni“. Egill bað þá þangat fara til loptsins. 

En er þeir komu upp á loptriðit, þá sá þeir, at loptit 

var opit. Var þar ljós inni ok þjónustumenn og bjuggu 

rekkjur manna. Egill bað þá suma úti vera, ok gæta, at 

engi kæmist út. Egill hljóp inn í loptit, greip þar vápn, 

þvíat þau skorti þar eigi inni. Drápu þeir menn þá alla, 

er þar váru inni. Þeir tóku sér allir alvæpni. Áki gekk 

þar til, er hlemmr var í gólfþilinu, ok lauk upp; mælti, 

at þeir skyldi þar ofan ganga í undirskemmuna. þeir 

tóku sér ljós ok gengu þangat. Váru þar féhirzlur bónda 

ok gripir góðir ok silfr mikit. "Tóku menn sér þar byrðar 

ok báru út. Egill tók undir hönd sér mjöðdrekku eina 

vel mikla, ok bar hana undir hendi sér. En er þeir komu 

í skóginn, þá nam Egill stað ok mælti: „þessi ferð er 

all-ill ok eigi hermannlig. Vér höfum stolit fé bónda, 

svá at hann veit ekki til. Skal oss aldrigi þá skömm 

henda. Förum nú aptr til bæjarins ok látum þá vita, 

hvat títt er“. Allir mæltu því í mót, sögðu, at þeir vildi 

til skips. Egill setr niðr mjöðdrekkuna. Síðan hefr hann 

á rás, ok rann til bæjarins. En er hann kom til bæj- 

arins, þá sá hann, at þjónustusveinar gengu frá elda- 

skála með skutildiska ok báru inn í stufuna. Egill sá, 

at í eldahúsinu var eldr mikill ok katlar yfir. Gekk 
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hann þangat til. Þar höfðu verit stokkar stórir fluttir 

heim ok svá eldar gjörvir, sem þar er siðvenja til, at 

eldinn skal leggja í stokksendann, ok brennr svá stokkr- 

inn. Egill greip upp stokkinn, ok gekk heim til stuf- 

unnar, ok skaut þeim endanum, er logaði, upp undir 

upsina, ok svá upp í næfrina, ok festi þar eldinn í skjótt. 

En viðir lágu þar skammt í brott, ok bar hann þá fyrir 

Stufudyrrnar. Eldrinn las skjótt tróðviðinn. En þeir, er 

við drykkjuna sátu, fundu eigi, fyrr en loginn stóð inn 

um ræfrit. Hljópu menn þá til duranna. En þar var 

ekki greiðfært út, bæði fyrir viðunum, svá þat, at Egill 

Varði dyrrnar ok drap þá flesta, er út leituðu, bæði í 

Qurunum ok úti fyrir. Bóndi spyrr, hverr fyrir eldinum 

rtði. Egill segir: „sá einn ræðr nú fyrir eldi, er þér 

mundi úlíkast þykkja í gærkveld, ok skaltu ekki beiðast 

at baka heitara, en ek mun kynda. Skaltu hafa mjúkt 

bað fyrir mjúka rekkju, er þú veittir mör ok mínum föru- 

hautum. Er hér nú sá sami Egill, er þú lézt fjötra ok 

binda við stafinn í húsi því, er þér læstut vandliga. Skal 

nú launa þör viðtökur, sem þú ert verðr“. Í því ætlar 

bóndi at leynast út í myrkrit, en Egill var nærstaddr ok 

hjó hann þegar banahögg ok marga aðra. En þat var 

Svipstund ein, áðr stufan brann svá, at hón féll ofan. 

Týndist þar mestr hluti liðs þess, er þar var inni. En 

Egill gekk aptr til skógarins; fann þar förunauta sína ; 

Íara þá allir saman til skips. Sagði Egill, at mjöðdrekku 

þá vill hann hafa at afnámsfð, er hann fór með, en hón 

Var reyndar full af silfri. Þeir Þórólfr urðu allfegnir, er 

Egill kom ofan. Héldu þeir þá þegar frá landi, er morgnaði. 

Áki ok þeir feðgar váru í sveit Egils. Þeir sigldu um 
Sumarit, er á leið, til Danmerkr, ok lágu þar enn fyrir 

kaupskipum, ok ræntu þar, er þeir komust við. 
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47. Kapítuli. 
Enn af hernaði Þórólfs ok Egils. 

Haraldr Gormsson hafði þá tekit við ríki í Dan- 

mörk, en Gormr var þá dauðr, faðir hans. Landit var 

þá herskátt. Lágu víkingar mjök úti fyrir Danmörku. 

Áka vár kunnigtí Danmörku bæði á sjá oklandi. Spurði 
Egill hann mjök eptir, hvar þeir staðir væri, er stór fé- 

föng mundu fyrir liggja. En er þeir komu í Eyrarsund, 

þá sagði Áki, at þar var á land upp kaupstaðr mikill, 

er hét í Lundi; sagði, at þar var fðván, en líkligt, at 

þar mundi vera viðtaka, er bæjarmenn væri. Þat mál 

var upp borit fyrir liðsmönnum, hvárt þar skyldi ráða til 

uppgöngu eða eigi. Menn tóku þar all-misjafnt á, fýstu 

sumir, en sumir löttu; var því máli skotið til stýri- 

manna. Þórólfr fýsti heldr uppgöngu. Þá var rætt við 

Egil, hvat honum þótti ráð. Hann kvað vísu: 

Upp skulum órum sverðum, 
úlfs-tann-lituðr! glitra. 

Eigum dáð at drýgja 

í dal-miskunn fiska. 

Leiti upp til Lundar 

lýða hverr sem bráðast; 

gjörum þar fyrir setr sólar 

seið úfagran vigra. 

Síðan bjuggust menn til uppgöngu, ok fóru til kaupstað- 

arins. En er bæjarmenn urðu varir við úfrið, þá stefndu 

þeir í mót. Var þar tröborg um staðinn. Settu þeir þar 

menn til at verja. Tókst þar bardagi hinn harðasti. 

Egill sótti að hliðinu fast með sína sveit ok hlífði sér 

lítt. Varð þar mikit mannfall, þvíat hverr föll um ann- 

an borgarmanna. Er svá sagt, at Egill gengi fyrstr manna 

í borgina, ok síðan hverr at öðrum. Síðan flýðu bæjar- 
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Menn. Varð þar mannfall mikit. En þeir Þórólfr ræntu 

kaupstaðinn ok tóku mikit fö, en brenndu bæinn, áðr þeir 

Skildust við; fóru síðan ofan til skipa sinna. 

46. Kapituli. 

Frá veizlu at Arnfiðar jarls. 

Þórólfr hölt liði sínu norðr fyrir Halland, ok lögðu 

Þar til hafnar, er þeim bægði veðr. Þeir ræntu þar ekki. 
Þar var skammt á land upp jarl sá, er Arnfiðr er nefndr. 

En er hann spurði, at víkingar váru þar komnir við land, 

bá sendi hann menn sína á fund þeirra þess erendis, at 

Vita, hvárt þeir vildi þar friðland hafa eða hernað. En 

€r sendimenn váru komnir á fund Þórólfs með sín erendi, 

þá sagði hann, at þeir mundi þar ekki herja, sagði, at 

beim var engi nauðsyn til, at herja þar, ok fara herskildi ; 

Sagði, at þar var land ekki auðigt. Sendimenn fara aptr 

til jarlsins ok sögðu honum erendislok sín. En er jarl- 

inn varð þess varr, at hann þurfti ekki liði at safna fyrir 

bá sök, þá reið hann ofan með ekki lið til fundar við 

Víkinga. En er þeir fundust, þá fóru þar allt vel ræður 

með þeim. Jarl bauð Þórólfi til veizlu með sér ok liði 

hans, því er hann vildi. Þórólfr hét ferðinni. En þá, er 

á var kveðit, lét jarlinn senda reiðskjóta ofan móti þeim. 

Röðust þeir til ferðar, bæði Þórólfr ok Egill, ok höfðu 
Með sör þrjá tigi manna. En er þeir komu til jarlsins, 

fagnaði hann þeim vel. Var þeim fylgtinn í stufu. Var 

ar þegar inni munngát, ok gefit þeim at drekka. Sátu 
beir þar til kvelds. En áðr borð skyldu upp fara, þá 

Sagði jarl, at þar skyldi sæti hluta. Skyldi drekka sam- 

an karlmaðr ok kona, svá sem tilynnist, en þeir sör, er 
eiri væri. Menn báru þá hluti sína í skaut, ok tók 
Jarlinn upp. Jarl átti dóttur allfríða ok þá vel frum- 
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vaxta. Svá sagði hlutr til, at Egill skyldi sitja hjá jarls- 

dóttur um kveldit. Hón gekk um gólf ok skemmti sér. 

Egill stóð upp ok gekk til rúms þess, er dóttir jarlsins 

hafði setit um daginn. En er menn skipuðust í sæti sín, 

þá gekk jarlsdóttir at rúmi sínu.  Hón kvað: 

Hvat skaltu, sveinn! í sess minn? 

þvíat sjaldan hefir þú gefnar 
vargi varmar bráðir; 

vera vil ek ein of mína. 

Sáttattu hrafn í hausti 

of hræsolli gjalla ; 

vartattu at, þar er eggjar 

á skelþunnar runnust 

Egill tók til hennar ok setti hana niðr hjá sér. Hann 

kvað: 

Farit hefi ek blóðgum brandi, 

svá at mér benþiðurr fylgdi, 

ok gjallanda geiri; 

gangr var harðr at víkingum. 

Gjörðum reiðir róstu; 

rann eldr of sjöt manna; 

lötum blóðga búka 

í borghliðum sæfast. 
Þá drukku þau saman um kveldit ok váru allkát. Var 

þar veizla hin bezta, og svá um daginn eptir. Fóru þá 

víkingar til skipa sinna. Skildu þeir jarl með vináttu 

ok skiptust gjöfum við. Höldu þeir Þórólfr liðinu til 

Brenneyja. Þar var í þann tíma víkingabæli mikit, þvíat 

þar sigldu kaupskip mjök í gegnum eyjarnar. Áki fór 

heim til búa sinna ok synir hans. Hann var maðr vell- 

auðigr, ok átti mörg bú á Jótlandi. Skildust þeir með 

kærleik, ok mæltu til vináttu mikillar milli sín. En er 

Á 
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haustaði, sigldu þeir Þórólfr norðr fyrir Noreg ok komu 
fram í Fjörðum; fara á fund Þóris hersis. Tók hann vel 
Við þeim, en Arinbjörn son hans miklu betr; býðr hann, 
at Egill skal þar vera um vetrinn. Egill tók þat með 

bökkum. En er Þórir vissi boð Arinbjarnar, þá. kallaði 

hann þat heldr bráðmælt. „Veit ek eigi“, sagði hann, 
„hversu þat líkar Eiríki konungi, þvíat hann mælti svá 

€ptir aftöku Bárðar, at hann vildi Egil ekki hér í landi“. 

„Ráða máttu vel, faðir“! segir Arinbjörn, „því við kon- 

ung, at hann teli ekki at um vist Egils. Þú munt bjóða 

Þórólfi mági þínum hér at vera, en vit Egill munum hafa 

eitt vetrgrið báðir“. Af þessi ræðu sá Þórir, at: Arinbjörn 

Mundi þessu ráða.. Buðu þeir feðgar þá Þórólfi þar vetr- 

grið, en hann þekktist þat.  Váru þeir þar við tólfta 
Mann um vetrinn. Bræðr tveir eru nefndir, Þorvaldr ofsi ok 

Þorfiðr strangi; þat váru náfrændr Bjarnar haulds og höfðu 

með honum fægt. Þeir váru menn miklir ok sterkir, 

kappsmenn miklir ok framgjarnir. Þeir fylgdu Birni, þá 

€r hann var í víking. En síðan, er hann settist um kyrrt, 
2 

bá fóru þeir bræðr til Þórólfs ok váru með honum í 

hernaði. Þeir váru í stafni á skipi hans. En þá er 

Egill tók skipstjórn, þá var Þorfiðr hans stafnbúi. Þeir 
bræðr fylgdu Þórólfi jafnan, ok mat hann þá mest skip- 

Verja sinna. Þeir bræðr váru þann vetr í hans sveit, ok 

Sátu næst þeim bræðrum.  Þórólfr sat í öndvegi, ok átti 
drykkju við Þóri; en Egill sat fyrir ádrykkju Arinbjarn- 

ar. Skyldi þar um gólf ganga at minnum öllum. Þórir 
hersir fór um haustit á fund Eiríks konungs. Tók kon- 

ungr við honum forkunnar-vel. En er þeir tóku ræður 

Sínar, þá bað Þórir konung, at hann skyldi eigi fyrir- 

kunna hann þess, er hann hafði Egil með sör um vetr- 

inn. Konungr svarar því vel; sagði, at ur þiggja 
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af honum slíkt, er hann vildi, „en ekki mundi þetta svá 

fara, ef annarr maðr hefði við Agli tekit“. En er Gunn- 

hildr heyrði, hvat þeir ræddu, þá mælti hón: „þat ætla 

ek, Eiríkr! at nú fari enn, sem optar, at þú sér mjök tal- 

hlýðinn, ok mant þat eigi lengi, er illa er gjört til þín, 

enda muntu til þess draga fram sonu Skallagríms, at þeir 

munu enn drepa niðr nökkura náfrændr þína. En þótt þú 

látir þér engis þykkja vert um dráp Bárðar, þá þykkir 

mér eigi svá þó“. Konungr svarar: „meir frýr þú mér, 

Gunnhildr! grimmleiks en aðrir menn; en verit hefir kærra 

við Þórólf af þinni hendi, ennú er; en ekki mun ek orð 

mín aptr taka við þá bræðr“. „Vel var Þórólfr hör“, sagði 

hón, „áðr Egill spillti fyrir honum, en nú tel ek þeirra 

engan mun“. Þórir fór heim, þá er hann var búinn, ok 

sagði þeim bræðrum orð konungs ok drottningar. 

49. Kapítuli. 

Dráp Þorvalds ofsa. 
Eyvindr skreyja ok Álfr hötu bræðr Gunnhildar, synir 

Özurar tota. Þeir váru menn miklir ok allsterkir, ok 

kaupmenn miklir. Þeir höfðu þá mest yfirlát af Eiríki 

konungi ok Gunnhildi. Ekki váru þeir menn þokkasælir 

af alþýðu; váru þá menn á ungum aldri, ok þó full- 

komnir at þroska. Þat var um várit, at blót mikit skyldi 

vera at sumri á Gaulum. Þat var ágæzt höfuð-hof. 

Sótti þangat fjölmenni mikit ór Fjörðum ok af Fjölum 

ok ór Sogni, ok flest-allt stórmenni. Eiríkr konungr fór 

þangat. Þá mælti Gunnhildr við bræðr sína: „þat vil 

ek, at þit hagit svá til í fjölmenni þessu, at þit fáit drepif 

annanhvármn þeirra sona Skallagríms, ok bazt, at báðir 

væri“. Þeir kváðu svá vera skyldu. Þórir hersir bjóst 

til ferðar þeirrar. Hann kallaði Arinbjörn til máls við 
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sik. „Nú mun ek“, sagði hann, „fara til blótsins, en ek 

vil ekki, at Egill fari þangat. Ek kann ráðum Gunn- 

hildar, en kappsemd Egils, en ríki konungs, at þess mun 

eigi hægt at gæta alls saman. En Egill mun ekki letjast 

láta, nema þú sér eptir; en Þórólfr skal fara með mér 

ok aðrir þeir förunautar. Skal Þórólfr blóta ok leita heilla 

beim bræðrum“. Síðan sagði Arinbjörn Agli, at hann 

mun heima vera, „ok vit báðir“, sagði hann. Egill kvað 

Svá vera skyldu. En þeir Þórir fóru til blótsins, ok var 

Þar allmikit fjölmenni ok drykkjur miklar. Þórólfr fór 

með Þóri, hvar sem hann fór, ok skildust aldrigi dag né 

nótt. Eyvindr sagði Gunnhildi, at hann fékk ekki færi 

við Þórólf. Hón bað hann þá drepa einhvern manna hans, 

heldr en allt bæri undan. Þat var eitt kveld, þá er 

konungr var til svefns genginn, ok svá þeir Þórir ok Þór- 
ólfr, en þeir sátu eptir Þorfiðr ok Þorvaldr, þá komu þeir 

bar bræðr, Eyvindr ok Álfr, ok settust hjá þeim ok váru 
allkátir; drukku fyrst sveitardrykkju. Þá kom þar, er 

horn skyldi drekka til hálfs. Drukku þeir saman Eyvindr 

ok Þorvaldr, en Álfr ok Þorfiðr. En er á leið kveldit, 
þá var drukkit við sleitur, ok því næst orðahnippingar, 

ok þá stóryrði. Þá hljóp Eyvindr upp, ok brá saxi einu, 

ok lagði á Þorvaldi, svá at þat var ærit banasár. Síðan 
hljópu upp hvárirtveggja, konungsmenn ok húskarlar Þóris. 

En menn váru allir vápnlausir inni, þvíat þar var hofs- 

helgi. Gengu menn í milli ok skildu þá, er óðastir váru. 
Varð þá ekki fleira til tíðinda þat kveld. Eyvindr hafði 

Vegit í vöum, ok var hann vargr orðinn, ok varð hann 

Þegar brott at fara. Konungr bauð bætr fyrir manninn, 

en Þórólfr ok Þorfiðr sögðu, at þeir höfðu aldrigi tekit 
Mannbætr, ok þeir vildu ekki þær taka. Skildust at svá 
búnu. Fóru þeir Þórir heim. Eiríkr SI ok þau 
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Gunnhildr sendu Eyvind: suðr til::Danmerkr til Haralds 

konungs Gormssonar, þvíat hann mátti þá eigi vera Í 

norrænum lögum.  Konungrinn tók vel við honum ok 

föruneyti hans. Eyvindr hafði til Danmerkr langskip all- 

mikit. Síðan setti konungr Eyvind þar til landvarnar 

fyrir víkíngum. Eyvindr var hermaðr hinn mesti. En 

er vár kom eptir vetr þann, þá búast þeir Þórólfr ok 

Egill enn at fara í víking. En er þeir váru búnir, 

þá halda þeir enn í Austrveg. En er koma í Víkina, 

þá sigla suðr fyrir Jótland, ok herja þar, ok þá fara 

þeir til Fríslands, ok dveljast mjök lengi um sumarit; 

en þá halda enn aptr til Danmerkr. En er þeir koma 
til landamæris, þar er mætist Danmörk ok Frísland, 

ok lágu þá við land, þá var þat eitt kveld, er menn 

bjuggust til svefns á skipum, at menn tveir komu á skip 

Egils, ok sögðu, at þeir áttu við hann erendi. Var þeim 

fylgt til hans. Þeir segja, at Áki hinn auðgi hafði sent 

þá þangat með þeim erendum, at „Eyvindr skreyja liegr 

úti fyrir Jótlands-síðu, ok ætlar at sæta yðr, þá er þér 

farit sunnan, ok hefir hann lið mikit saman dregit, svá at 

þér hafit engi áhöld við, ef þér hittit lið hans allt; en 

hann sjálfr. ferr með léttiskipum tveimr, ok er nú hér 

skammt frá yðr“. En er tíðindi þessi komu fyrir Egil, 
þá láta þeir þegar af sér tjöldin. Bað þá fara hljóðliga. 

Þeir gjörðu svá. Þeir komu í dögun at þeim Eyvindi, 

þar er þeir lágu um akkeri; lögðu þegar at þeim; 

lötu ganga bæði grjót ok vápn. Föll þar lið margt af 

Eyvindi, en hann sjálfr hljóp fyrir borð, ok komst með 

sundi til lands, ok svá allt þat lið, er undan komst. En 

þeir Egill tóku skipin ok farm þeirra ok vápn; fóru þá 

aptr um daginn til liðs síns; hittu þá Þórólf. Spyrt 

hann, hvert Egill hafði farit, eða hvar hann hafði fengit 
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skip þau, er þeir fara með. Egill segir, at Eyvindr skreyja 
hafði haft skipin, ok þeir höfðu af honum tekit. Þá 

kvað Egill: 
Gjörðum hölgti harða 

hríð fyrir Jótlands-síðu. 

Barðist vel,sá er varði, 

víkingr, Dana ríki, 

„áðr: á sund fyrir sandi 

snarfengr með lið drengja 

í áustr af, unnar-hesti 

Eyvindr hljóp skreyja. 

Þórólfr segir: „þetta ætla ek: yór svá hafa gjört, at 

083 mun ekki:haustlangt ráð at fara til Noregs“. Egill 

Sagði, at þat var vel, þótt þeir leitaði þá í annan stað. 

50. Kapituli. 

Frá Aðalsteini Engla-konungi. 

Elfráðr hinn ríki réð fyrir Englandi. Hann var fyrstr 

€invalds- konungr yfir Englandi sinna kynsmanna. Þat 

Var á dögum Haralds: hins hárfagra Noregs-konungs. 

Eptir hann var konungr í Englandi son hans Játvarðr. 

Hann var faðir Aðalsteins hins sigrsæla, fóstra Hákonar 

hins góða. Í þenna tíma tók Aðalsteinn konungdóm í 

Englandi eptir föður sinn. Þeir váru fleiri bræðr, synir 

Játvarðs. En er Aðalsteinn hafði tekit konungdóm, þá 

hófust upp til úfriðar þeir höfðingjar, er áðr höfðu látit 

tíki sín fyrir þeim langfeðgum; þótti nú, sem dælst 

Mundi til at kalla, er ungr konungr rðð fyrir ríki.  Váru 

bat bæði Bretar: ok Skotar ók Írar. En Aðalsteinn kon- 

gr safnaði herliði at:sör, ok gaf mála þeim mönnum 

Öllum, er þat vildu hafa til föfangs sör, bæði útlenzkum 
ok innlenzkum. * Þeir bræðr, Þórólfr ok Egill, höldu suðr 
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fyrir Saxland ok Flæmingjaland. Þá spurðu þeir, at 

Englands-konungr þóttist liðs þurfa, ok þar var ván fé- 

fangs mikils. Gjöra þeir þá þatráð, at halda þangat liði 

sínu. Fóru þeir þá um haustit, til þess er þeir komu á 

fund Aðalsteins konungs. Tók hann vel við þeim, ok 

leizt svá á, at liðsemd mikil mundi vera at fylgd þeirra. 

Verðr þat brátt í ræðum Englands-konungs, at hann býðr 

þeim til sín, attaka þar mála ok gjörast landvarnarmenn 

hans. Semja. þeir þat sín í milli, at þeir gjörast menn 

Aðalsteins. England var vel kristit ok hafði lengi verit, þá 

er þetta var tíðinda. Aðalsteinn konungr var vel kristinn. 

Hann var kallaðr Aðalsteinn hinn trúfasti. Konungr bað Þór- 

ólf ok þá bræðr, at þeir skyldi láta primsignast, þvíat þat var 

þá mikill siðr, bæði með kaupmönnum ok þeim, er á mála 

gengu með kristnum mönnum; þvíat þeir menn, er prim- 

signdir váru, höfðu allt samneyti við kristna menn ok svá 

heiðna, en höfðu þat at átrúnaði, er þeim var skapfelld- 

ast. Þeir Þórólfr ok Egill gjörðu þat eptir bæn konungs, 

ok lötu primsignast báðir. Þeir höfðu þar þrjú hundruð 

sinna manna, þeirra er mála tóku af konungi. 

öl. Kapituli. 

Frá Ólafi Skotakonungi. 

Ólafr rauði höt konungr á Skotlandi. Hann var 

skozkr at föðurkyni, en danskr at móðurkyni, ok kominn 

af ætt Ragnars loðbrókar. Hann var ríkr maðr. Skot- 

land var kallat þriðjungr ríkis við England. Norðymbra- 

land er kallat fimmtungr Englands, ok er þat norðast næst 

Skotlandi fyrir austan. Þat höfðu haft at fornu Dana- 

konungar. Jórvík er þar höfuðstaðr. Þat ríki átti Að- 

alsteinn ok hafði sett yfirjarla tvá. Höt annarr Álfgeirr, 
en annarr Guðrekr. Þeir sátu þar til landvarnar, bæði 
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Íyrir ágangi Skota ok Dana eða Norðmanna, er mjök herj- 

uðu á landit ok þóttust eiga tilkall mikit þar til lands, 

bvíat á Norðymbralandi váru þeir einir menn, ef nökkut 

Var til, at danska ætt áttu at faðerni eða móðerni, en margir 

hvárirtveggja. Fyrir Bretlandi rððu bræðr tveir, Hringr 

ok Aðils, ok váru skattgildir undir Aðalstein konung, ok 

fylgdi þat, þá er þeir váru í her með konungi, at þeir 
ok þeirra lið skyldi vera í brjósti í fylking fyrir merkj- 

um konungs. Váru þeir bræðr hinir mestu: hermenn ok 

Eigi allungir menn. #Elfráðr hinn ríki hafði tekit alla 

Skattkonunga af nafni ok veldi. Hötu þeir þá jarlar, er 

áðr váru konungar eða konungasynir. Hölzt þat allt 
um hans æfi ok Játvarðar sonar hans. En Aðalsteinn 

kom ungr til ríkis, ok þótti af honum minni ógn standa. 

Gjörðust þá margir útryggir, þeir er áðr váru þjón- 

stufullir. 

52. Kapituli. 
Af liðs samandrætti. 

Ólafr Skotakonungr dró saman her mikinn, ok fór 

Síðan suðr á England. En er hann kom á Norðymbra- 
land, fór hann allt herskildi. En er þat spurðu jarlarnir, 

er þar röðu fyrir, stefna þeir saman liði ok fara móti 

konungi. En er þeir finnast, varð þar orrusta mikil, ok 

lauk svá, at Ólafr konungr hafði sigr, en Guðrekr jarl 
Ítll, en Álfgeirr flýði undan ok mestr hluti liðs þess, er 

beim hafði fylgt ok brott komst ór bardaga. Fökk Álf- 
Seirr þá enga viðstöðu. - Lagði Ólafr konungr þá allt 

Norðymbraland undir sik. Álfgeirr fór á fund Aðalsteins 

konungs ok sagði honum úfarar sínar. En þegar er Að- 

alsteinn konungr spurði, at herr svá mikill var kominn 

Í land hans, þá gjörði hann þegar menn frá sér ok stefndi 

at sörliði, gjörði orð jörlum sínum ok öðrum ríkismönn- 
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um. Snéri konungr þegar á leið með þat lið, er hann 

fökk, ok fór í mót Skotum. En er þat spurðist, at Ólafr 

Skotakonungr hafði fengit sigr, ok hafði lagt undir sik 

mikinn hluta af Englandi, hafði hann þá her miklu meira 

en Aðalsteinn: þá sótti til hans margt ríkismanna. En er 

þetta spyrja þeir Hringr og Aðils, höfðu þeir saman dregit 

lið mikit: þá snúast þeir ílið með Ólafi konungi. Höfðu 

þeir þá úgrynni liðs. En er Aðalsteinn spurði þetta allt, 

þá átti hann stefnu við höfðingja sína ok ráðamenn; leit- 

aði þá eptir, hvat tiltækiligast væri; sagði þá allri al- 

þýðu greiniliga þat; er hann hafði frétt um athöfn Skota- 

konungs ok fjölmenni hans. Allir mæltu þar eitt um, at 

Álfgeir jarl hafði hinn versta hlut af, ok þótti þat til 
liggja, at taka af honum tignina. En sú ráðagjörð stað- 
festist, at Aðalsteinn konungr skyldi fara aptr ok fara á 

sunnanvert England, ok hafa þá fyrir sér liðsafnað norðr 

eptir landi öllu, þvíat þeir sá elligar mundi seint safnast 

fjölmennit, svá mikit, sem þyrfti, ef eigi drægi konungr 

sjálfr at liðit. En sá herr, er þar var saman kominn, 

þá setti konungr þar yfir höfðingja Þórólf ok Egil. Skyldu 

þeir ráða fyrir því liði, er víkingar höfðu þangat haft til 

konungs. En Álfgeirr sjálfr hafði þá enn forráð síns liðs. 

Þá fékk konungr enn sveitarhöfðingja, þá er honum sýnd- 

ist. En er Egill kom heim af stefnunni til félaga sinna, 

þá spurðu þeir, hvat hann kynni at segja þeim tíðinda 

frá Skotakonungi. Hann kvað: 

Ólafr of kom jöfri 
óttvígr á bak-flótta; 

þingharðan frá ek þengil 

þann, er felldi annan. 

Glapstigu lét gnóga 

Goðrekr á mó troðna; 
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jörð spenr Engla skerðir 

Álfgeirs und sik hálfa. 
Síðan gjöra þeir sendimenn til Ólafs konurigs, ok finna 
þat til erenda, at Aðalsteinn konungr vill hasla honum 

Völl, ok bjóða orrustustað á Vínheiði við Vínuskóga, ok 

hann vill, at þeir heri eigi á land hans, en sá þeirra 

ráði ríki á Englandi, er sigraðist í orrustu; lagði til viku- 

Stef um fund þeirra; én sá bíði annars viku, er fyrr kemr. 

En þat var þá siðr, þegar konungi var völlr haslaðr, 

at hann skyldi eigi herja at skammlausu, fyrr en orrustu 

væri lokit.  Gjörði Ólafr konungr svá, at hann stöðvaði 

her sinn ok herjaði ekki, ok beið til stefnudags. Þá 

flutti hann her sinn til Vínheiðar. Borg ein stóð fyrir 

norðan heiðina.  Settist Ólafr konungr þar í borgina, ok 

hafði þar mestan hlut liðs síns, þvíat þar váru út í frá 

höruð stór, ok þótti honum þar betra til atflutninga um 

föng þau, er herrinn þurfti at hafa. En hann sendi menn 

Sína upp á heiðina, þar sem orrustustaðrinn var ákveðinn. 

Skyldu þeir taka þar tjaldstaði ok búast þar um, áðr 

herrinn kæmi. En er þeir menn komu í þann stað, er 

Völlrinn var haslaðr, þá váru þar settar upp heslistengr 

allt til ummerkja, þar er sá staðr var, er orrustan skyldi 

Vera. þurfti þann stað at vanda, at hann væri sléttr, er 

miklum her skyldi fylkja. Var þar ok svá, er orrustu- 
Staðrinn skyldi vera, at þar var heiðr slétt, en annan veg 

frá föll á ein, en á annan veg frá varsskógr mikill. En 

bar er skemmst var milli skógarins ok árinnar — ok var 

bat mjök löng leið —, þar höfðu tjaldat menn Aðalsteins 

konungs, ok stóðu tjöld þeirra allt milli skógarins ok 
árinnar. Þeir: höfðu svá tjaldat, at eigi væri menn í hinu 

briðja hverju tjaldi, ok þó fáir í einu. ; En er menn Ólaís 

Onungs komu til þeirra, þá höfðu þeir fjölmennt fyrir 
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framan tjöldin öll, ok náðu þeir ekki inn at ganga. Sögðu 

menn Aðalsteins, at tjöld þeirra væri öll full af mönnum, 

svá at hvergi nær hefði þar rúm lið þeirra. En tjöldin 

stóðu svá hátt, at ekki mátti yfir upp sjá, hvárt þau 

stóðu mörg eða fá á þykktina. Þeir hugðu, at þar mundi 

vera herr manns. Ólafs konungs menn tjölduðu fyrir norð- 

an höslurnar, ok var þangat allt nökkut afhallt. Aðalsteins 

menn sögðu ok dag frá degi, at konungr þeirra mundi 

þá koma, eða vera kominn, í borg þá, er var sunnan 

undir heiðinni. Lið drógst til þeirra bæði dag ok nótt. 

En er stefna sú var liðin, er á kveðin var, þá senda menn 

Aðalsteins erendreka á fund Ólafs konungs með þeim 

orðum, at Aðalsteinn konungr er búinn til orrustu ok 

hefir her allmikinn. En hann sendir Ólafi konungi þau 

orð, at hann vill eigi, at þeir gjöri svá mikit mann- 

spell, sem þá horfðist til; bað hann heldr fara heim Í 

Skotland; en Aðalsteinn vill fá honum at vingjöf skilling 

silfrs af plógi hverjum um allt ríki sitt, ok vill, at þeir 

leggi með sér vináttu. En er sendimenn koma til Ólafs 

konungs, þá tók hann at búa her sinn, ok ætlaði at at 

ríða. En er sendimenn báru upp erendi, þá stöðvaði 

konungr ferð sína þann dag; sat þá í ráðagjörð ok 

höfðingjar hans með honum. Lögðu menn þar all-mis- 

jafnt til. Sumir fýstu mjök, at þenna kost skyldi taka; 

sögðu, at þat var þá orðin hin mesta fremdarferð, at 

þeir færi heim ok hefði tekit gjald svá mikit af Aðalsteini. 

Sumir löttu ok sögðu, at Aðalsteinn mundi bjóða miklu 

meira í annat sinn, ef þetta væri eigi tekit; ok var sú 

ráðagjörð staðfest. Þá báðu sendimenn Ólaf konung at 

gefa sér tóm til, at þeir hitti enn Aðalstein konung ok 

freistaði, ef hann vildi enn meira gjald af hendi reiða, 

til þess at friðr væri. Þeir beiðdu griða einn dag til 
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heimreiðar, en annan til umráða, en hinn þriðja til aptr- 

ferðar. Konungr játaði þeim því. Fara sendimenn heim, 

ok koma aptr hinn þriðja dag, sem á kveðit var; segja 

Ólafi konungi, at Aðalsteinn vill gefa allt slíkt, sem 

hann bauð fyrr, ok þar um fram, til hlutskiptis liði Ólafs 

konungs, skilling manni hverjum frjálsbornum, en mörk 

Sveitarhöfðingja hverjum, þeim er réði fyrir tólf mönnum 

eða fleirum, en mörk gulls hirðstjóra hverjum, en fimm 

Merkr gulls jarli hverjum. Síðan löt konungr þetta upp 

bera fyrir lið sitt. Var enn, sem fyrr, at sumir löttu, en 

Sumir fýstu; en at lyktum veitti konungr órskurð; segir, 

at þenna kost villhann taka, ef þat fylgir, at Aðalsteinn 

konungr lætr hann hafa Norðymbraland allt með þeim 
Sköttum ok skyldum, er þar til liggja. Sendimenn biðja 

enn fresta um þrjá daga, ok þat með, at Ólafr konungr 

Sendi þá menn sína, at heyra orð Aðalsteins konungs, 

hvárt hann vill eða eigi þenna kost; segja, at þeir hyggja, 

at Aðalsteinn konungr mundi láta fátt við nema, at sættin 
tækist. Ólafr konungr játar því, ok sendi menn sína til 

Aðalsteins konungs. Ríða þá sendimenn allir saman ok 

hitta Aðalstein konung í borg þeirri, er var næst heið- 

inni fyrir sunnan. Sendimenn Ólafs konungs bera upp 
Erendi sín fyrir Aðalstein konung ok sættaboð. Aðal- 

Steins konungs menn sögðu ok, með hverjum boðum þeir 

höfðu farit til Ólafs konungs, ok þat með, at þat var 

Táðagjörð vitra manna, at dvelja svá orrustu, meðan kon- 

ungr kæmi eigi. En Aðalsteinn konungr veitti skjót- 
an Órskurð um þetta mál, ok sagði sendimönnum svá: 

„berit þau orð mín Ólafi konungi, at ek vil gefa honum 

orlof til þess, at fara heim til Skotlands með lið sitt, ok 
Bjaldi hann aptr fö þat allt, er hann tók upp at röngu 
hér í landi. Setjum hér síðan frið í millum landa várra, 
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ok heri hvárigir á aðra. Þat skal ok fylgja, at Ólafr 

konungr skal gjörast minn maðr, ok halda Skotland af 

mér, ok vera undirkonungr minn. Farit nú“, segir hann, 

„aptr ok segit honum svá búit“. Sendimenn snéru aptr 

leið sína þegar um kveldit, ok komu til Ólafs konungs 

nær miðri nótt; vöktu þá upp konung, ok sögðu hon- 

um þegar orð Aðalsteins konungs. Konungr lét þegar 

kalla til sín jarlana ok aðra höfðingja; lét þá sendi- 

menn koma til ok segja upp erendislok sín ok orð Aðal- 

steins. En er þetta var kunnigt gjört fyrir liðsmönnum, 

þá var eitt orðtak allra, at þat mundi fyrir liggja, at 

búast til orrustu. Sendimenn sögðu ok þat með, at Að- 

alsteinn hafði fjölda liðs, ok hann hafði þann dag komit 

til borgarinnar, sem sendimenn komu. Þá mælti Aðils 

jarl: „nú mun þat fram komit, konungr! sem ek sagða, 

at yðr mundu þeir reynast brögðóttir hinir ensku. Höf- 

um vör hör setit langa stund, ok beðit þess, er þeir hafa 

dregit at sér allt lið sitt, en konungr þeirra mun verit 

hafa hvergi nær, þá er vér komum hör. Munu þeir nú 

hafa safnat liði miklu, síðan vér settumst. Nú er þat 

ráð mitt, konungr! at vit bræðr ríðim þegar fyrir í nótt 

með okkru liði. Má þat vera, at þeir óttist nú ekki at 

sér, er þeir hafa spurt, at konungr þeirra er nær með 

her mikinn. Skulum vit þá veita þeim áhlaup. En er 

þeir verða forflótta, þá munu þeir láta lið sitt, en údjarf- 

ari Síðan Í atgöngu at móti ossé. Konungi þótti þetta 

ráð vel fundit. „Munum vér búa her vár, þegar er 

lýsir, ok fara til móts við yór“.  Staðfestu þeir þetta 

ráð, ok luku svá stefnunni. 
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58. Kapitali. 
Um bardaga. 

Hringr jarl ok Aðils bróðir hans bjuggu her sinn, 

ok fóru þegar um nóttina suðr á heiðina. En er ljóst 

Var, þá sá varðmenn þeirra Þórólfs, hvar herrinn fór. Var 

þá blásinn herblástr ok herklæddust menn; tóku síðan 
at fylkja liðinu ok höfðu tvær fylkingar. Röð Álfgeirr 

Jarl fyrir annarri fylking, ok var merki borit fyrir hon- 

um. Var í þeirri fylking lið þat, er honum hafði fylgt, 

ok svá þat lið, er þar hafði til safnazt ór höruðum. Var 

bat miklu fleira lið en þat, er þeim Þórólfi fylgdi. Þór- 
ólfr var svá búinn, at hann hafði skjöld víðan ok þykkv- 

an, hjálm á höfði allsterkan, gyrðr sverði því, er hann 

kallaði Lang, mikit vápn ok gott. Kesju hafði hann í 

hendi. Fjöðrin var tveggja álna löng, ok sleginn fram 

broddr ferstrendr, en upp var fjöðrin breið, falrinn bæði 

langr ok digr. Skaptit var eigi hærra, en taka mátti hendi 

til fals, ok furðuliga digrt. Járnteinn var í falnum, ok 

Skaptit allt járnvafit. Þau spjót váru kölluð brynþvarar. 
Egill hafði hinn sama búnað, sem Þórólfr. Hann var 

gyrðr sverði því, er hann kallaði Naðr. Þat sverð hafði 

hann fengit á Kúrlandi. Þat var hit bezta vápn. Hvárrgi 

Þeirra hafði brynju. Þeir settu merki upp, ok bar þat 

Þorfiðr strangi. Allt lið þeirra hafði norræna skjöldu ok 

allan norrænan herbúnað. Í þeirra fylking váru állir nor- 

tænir menn, þeir er þar váru. Fylktu þeir Þórólfr nær 

Skóginum, en Álfgeirs fylking fór með ánni. Aðils jarl 

- Ok þeir bræðr sá þat, at þeir mundu ekki koma þeim 
Þórólfi á úvart. Þá tóku þeir at fylkja sínu liði. Gjörðu 

Þeir ok tvær fylkingar, ok höfðu tvau merki. Fylkti Að- 
ils móti Álfgeiri jarli, en Hringr móti víkingum. Síðan 

tókst þar orrusta. Gengu hvárirtveggja vel fram. Aðils 
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jarl sótti hart fram, þar til er Álfgeirr löt undan sígast, 

en Aðilsmenn sóttu þá hálfu djarfligar. Var þá ok eigi 

lengi, áðr Álfgeirr flýði; ok er þat frá honum at segja, 

at hann reið undan suðr á heiðina, ok sveit manna með 

honum.  Reið hann, þar til er hann kom nær borg þeirri, 

er konungr sat. Þá mælti jarlinn: „ekki ætla ek oss fært 

til borgarinnar. Vér fengum mikit orðaskak næst, er vör 

komum til konungs, þá er vér höfðum farit úsigr fyrir 

Ólafi konungi, ok ekki mun honum þykkja batnat hafa 

várr kostr í þessi ferð. Mun nú ekki þurfa at ætla til 

sæmda, þar sem hann er. Síðan reið hann suðr á landit, 

ok er frá hans ferð þat at segja, at hann reið dag ok 

nótt, þar til er þeir komu vestr á Jarlsnes. Fékk jarl 

sér þar far suðr um sæ, ok kom fram á Vallandi. Þar 

átti hann kyn hálft. Kom hann aldrigi síðan til Eng- 

lands. Aðils rak fyrst flóttann ok eigi langt, áðr hann 

snýr aptr ok þar til, er orrustan var, ok veitti þá at- 

göngu. En er Þórólfr sá þat, mælti hann, at Egill skyldi 

snúa á móti honum, ok bað þangat bera merkit; bað 

menn sína fylgjast vel ok standa þykkt. „Þokum at 

skóginum“, sagði hann, „ok látum hann hlífa á bak oss, 

svá at þeir megi eigi öllum megum at oss ganga“. Þeir 

gjörðu svá, fylgdu fram skóginum. Varð þá hörð orrusta. 

Sótti Egill móti Aðilsi, ok áttust þeir við hörð skipti. 

Liðsmunr var allmikill, ok þó féll meir lið þeirra Aðils. 

Þórólfr gjörðist þá svá óðr, at hann kastaði skildinum 

. á bak sér, en tók spjótit tveim höndum. Hljóp hann þá 

fram, ok hjó eða lagði til beggja handa. Stukku menn 

þá frá tveggja vegna, en hann drap marga.  Ruddi hann 

svá stiginn fram at merki jarlsins Hrings, ok hélzt þá 

ekki við honum. Hann drap þann mann, er bar merki 

Hrings jarls, ok hjó niðr merkistöngina. Eptir þat lagði 
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hann spjótinu fyrir brjóst jarlinum, í gegnum brynjuna 

ok búkinn, svá at út gekk um herðarnar, ok hóf hann 
Upp á kesjunni yfir höfuð sér, ok skaut niðr spjótshal- 
anum í jörðina; en jarlinn sæfðist á spjótinu, ok sá þat 

allir, bæði hans menn ok svá hans úvinir. Síðan brá 

Þórólfr sverðinu, ok hjó hann þá til beggja handa. Sóttu. 

þá ok at hans menn. Föllu þá mjök Bretar ok Skotar, 

en sumir snérust á flótta. En er Aðils jarl sá fall bróð- 

ur síns ok mannfall mikit af liði hans, en sumir flýðu, 

en hann þóttist hart niðr koma, þá snéri hann á flótta 

ok rann til skógarins. Hann flýði í skóginn ok hans sveit. 

Tók þá at flýja allt lið, þat er fylgt hafði jörlum. Þeir 

Þórólfr ok Egill ráku flóttann. —Gjörðist þá enn mikit 
Mannfall af flóttamönnum. Dreifðist þá flóttinn víða um 

heiðina. Aðils jarl hafði niðr drepit merki sínu; vissi þá 

Engi, hvárt hann var eða aðrir menn. Tók þá brátt at 

myrkva af nótt. En þeir Þórólfr ok Egill snöru aptr til 

herbúða sinna, ok þá jafnskjótt kom þar Aðalsteinn kon- 
Ungr með allan her sinn, okslógu þá landtjöldum sínum 

ok bjuggust um. Litlu síðar kom Ólafr konungr með 

Sínum her. Tjölduðu þeir ok bjuggust um, þar sem þeirra 

Menn höfðu tjaldat. Var Ólafi konungi þá sagt, at fallnir 

Váru þeir báðir jarlar hans, Hringr ok Aðils, ok mikill 
fjöldi annarra manna hans. 

54. Kapituli. 

Fall Þórólfs. 

Aðalsteinn konungr hafði verit áðr hina næstu nótt 
Í borg þeirri, er fyrr var frá sagt, ok þar spurði hann, 

at bardagi hafði verit á heiðinni; bjóst þá þegar ok allr 
€rrinn, ok sótti norðr á heiðina; spurði þá öll tíðindi 

Slöggliga, hvernig orrusta sú hafði farit. Komu þá til 
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fundar við konung þeir bræðr, Þórólfr ok Egill. Þakk- 

aði hann þeim vel framgöngu sína ok sigr þann, er þeir 

höfðu unnit; hét þeim vináttu sinni fullkominni. Dvöld- 

ust þeir þar allir samt um nóttina. Aðalsteinn konungr 

vakti upp her sinn þegar árdegis. Hann átti tal við 

höfðingja sína, ok sagði, hver skipun vera skyldi fyrir 

liði hans.  Skipaði hann fylking sína fyrst, ok þá setti 

hann í brjósti þeirrar fylkingar sveitir þær, er snarpastar 

váru. Þá mælti hann, at fyrir því liði skyldi vera Egill; 

„en Þórólfr“, sagði hann, „skal vera með liði sínu ok 

öðru því liði, er ek set þar. Skal sú vera önnur fylk- 

ing í liði váru, er hann skal vera höfðingi fyrir. Skal 

þat lið í móti því liði þeirra, er laust er ok eigi er Í 

fylkingu, þvíat Skotar eru jafnan lausir í fylkingu; hlaupa 

þeir til:ok frá, ok koma í ýmsum stöðumæfram; verða 

þá opt:skeinusamir, ef menn varast þá eigi; en eru lausir 

á velli, ef við þeim er horft“. Egill svarar konungi: 

„ekki vil ek, at: vit Þórólfr skilimst í orrustu, en vel 

þykkir mér, at okkr sé þar skipat, er mest þykkir þurfa 

ok harðast er fyrir“.  Þórólfr mælti: „látum vit konung 

ráða, hvar hann vill okkr skipa; veitum honum svá, at 

honum líki; mun ek vera þar heldr, ef þú vill, sem þér 

er skipat“. Egill segir: „ráða muntu þessu, frændi! 

en þessa skiptis mun ek opt iðrast“. Eptir þat gengu 

menn fram í fylkingar, sem konungr hafði skipat, ok 

váru sett upp merki. Stóð konungsfylking á víðlendit 

til árinnar, en Þórólfs fylking fór hit efra með skóginum. 

Ólafr konungr tók þá at fylkja liði sínu, þá er hann sá, 

at Aðalsteinn konungr hafði fylkt. Hann hafði ok tvær 

fylkingar, ok lét hann fara sitt merki ok þá fylking, er 

hann röð sjálfr fyrir, á mót Aðalsteini konungi ok hans 

fylking. Höfðu þá hvárirtveggja her svá mikinn, at engi 
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Var munr, hvárir fjölmennari váru. En önnur fylking 

Ólafs konungs fór nær skóginum móti liði því, er Þórólfr 

röð fyrir. Váru þar höfðingjar jarlar skozkir. Váru þat 

Skotar flest, ok var þat fjölmenni mikit. Síðan gangast 

á fylkingar, ok varð þar brátt orrusta mikil.  Þórólfr 

Sótti fram hart, ok löt bera merki sitt fram með skóg- 

inum, ok ætlaði þar svá fram at ganga, at hann kæmi 

Í opna skjöldu konungsfylkinginni. Höfðu þeir skjölduna 

fyrir sör. En skógrinn var til hægra vegs; létu þeir 

hann þar hlífa. Þórólfr gekk svá fram, at fáir váru 

menn hans fyrir honum. En þá er hann varði minnst, 

þá hlaupa þar ór skóginum Aðils jarl ok sveit sú, er 

honum fylgdi. Lögðu þeir þegar mörgum kesjum senn 

á Þórólfi, ok föll hann þar við skóginn. En Þorfiðr, er 
Merkit bar, hopaði:aptr þar til, er:liðit stóð þykkra. En 

Aðils sótti þá at þeim, ok var þar þá orrusta mikil; 

Cptu Skotar þá sigróp, er þeir höfðu felldan höfðingja 

liðsins. En er Egill heyri óp þat, ok sá, at merki Þór- 
ólfs fór á hæli, þá þóttist hann vita, at Þórólfr mundi 

Eigi sjálfr fylgja. Síðan hleypr hann til þangat fram á 
milli fylkinganna. Hann várð skjótt varr þeirra tíðinda, 

er þar váru orðin, þegar hann fann sína menn. Hann 

€ggjar þá liðit mjök til framgöngu. Var hann fremstr í 

brjóstinu. Hann hafði sverðit Naðr í hendi. Egill sótti 

þá fram, ok hjó til beggja handa, ok felldi margan mann. 

Þorfiðr bar merkit þegar eptir honum, en annat lið fylgdi 

Merkinu. Varð þar hin snarpasta orrusta. Egill gekk 

fram, til þess er hann mætti Aðilsi jarli. Áttust þeir fá 

högg við, áðr Aðils jarl féll ok mart manna um hann. 

En eptir fall jarls, þá flýði lið þat, er honum hafði fylgt. 

En Egill ok hans lið fylgdu þeim, ok drápu allt þat, er 
beir náðu, þvíat ekki þurfti þá griða at biðja. En jarlar 

8 
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þeir hinir skozku stóðu þá ekki lengi, þegar er þeir sá, 

at aðrir flýðu þeirra félagar; tóku þegar á rás undan. 

En þeir Egill stefndu þá þar til, er var konungsfylkingin. 

Þeir komu þar í opna skjöldu, ok gjörðu brátt mikit 

mannfall. Riðlaðist þá fylkingin ok losnaði öll. Flýðu 

þá margir af Ólafs mönnum, en víkingar æptu þá sigróp. 

En er Aðalsteinn konungr þóttist finna, at rofna tók fylk- 

ing Ólafs konungs, þá eggjaði hann lið sitt, ok löt fram 

bera merki sitt; gjörði þá atgöngu harða, svá at hrökk 

fyrir lið Ólafs konungs, ok gjörðist allmikit mannfall. 

Féll þar Ólafr konungr, ok mestr hluti liðs þess, er Ólafr 

hafði haft, þvíat þeir, er á flótta snörust, váru allir drepnir, 

er náð varð. Fékk Aðalsteinn konungr þar allmikinn sigr. 

55. KMapituli. 
Egill jarðaði Þórólf. 

Aðalsteinn konungr snéri í brott frá orrustunni, en 

menn hans ráku flóttann. Hann reið aptr til borgarinnar, 

ok tók eigi fyrr náttstað en í borginni. En Egill rak 

flóttánn, ok fylgdi þeim lengi, ok drap hvern mann, er 

hann náði. En er Egill hafði hent þá alla, er hann vildi, 

þá snéri hann aptr með sveitunga sína, ok fór þar til, 

er orrustan hafði verit, ok hitti þar Þórólf bróður sinn 

látinn. Hann tók upp lík hans ok þó, bjó um síðan, 

sem siðvenja var til. Grófu þeir þar gröf, ok settu Þór- 

ólf þar í með vápnum sínum öllum ok klæðum. Síðan 

spenti Egill gullhring á hvára hönd honum, áðr hann 

skildist við; hlóðu síðan at grjóti ok jósu at moldu- 

Þá kvað Egill vísu: 
Gekk sá, er óaðist ekki, 

jarlmanns bani snarla; 

þreklundaðr féll Þundar 



55. Kap. 115 

Þórólfr í gný stórum. 

Jörð grær, en vör verðum, 

Vínu nær of mínum, 

(helnauð er þat) hylja 

harm, ágætum barma. 

Ok enn kvað hann: 

Valköstum hlóð ek vestan 

vang fyrir merkistangir ; 

ótt var el þat, er sóttak 

Aðils bláum Naðri. 

Háði ungr við Engla 

Álafr þrimu stála; 

hélt (né hrafnar sultu) 

Hringr at vápna þingi. 

Síðan fór Egill með sveit sína á fund Aðalsteins kon- 

ungs, ok gekk þegar fyrir konung, er hann sat við drykkju. 

Þar var glaumr mikill. Ok er konungr sá, at Egill var 

inn kominn, þá mælti hann, at rýma skyldi pallinn þann 

hinn úæðra fyrir þeim, ok mælti, at Egill skyldi sitja þar 

í öndvegi gegnt konungi. Egill settist þá niðr ok skaut 

skildinum fyrir fætr sör. Hann hafði hjálm á höfði, ok lagði 

Sverðit um kné sér, ok dró annat skeið til hálfs, en þá 
Skelldi hann aptr í slíðrin. Hann sat uppröttr, ok var gneypr 

mjök. Egill var maðr mikilleitr, ennibreiðr, brúnamikill, 

Nefit ekki langt, en ákafliga digrt, granstæðit vítt ok langt, 

hakan breið furðuliga, ok svá allt um kjálkana, hálsdigr 
ok herðimikill, svá at þat bar frá því, sem aðrir menn 

váru, harðleitr ok grimmligr, þá er hann var reiðr. Hann 

Var vel í vexti ok hverjum manni hærri, úlfgrátt hárit ok 

þykkt, ok varð snemma sköllóttr. En er hann sat, sem 

fyrr var ritat, þá hleypti hann annarri brúninni ofan á 

kinnina, en annarri upp í hárrætr. Egill var svarteygr 
g* 
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ok skolbrúnn. Ekki vildi hann drekka, þó at honum væri 

borit, en ýmsum hleypti hann brúnunum ofan eða upp. 

Aðalsteinn konungr sat í hásæti. Hann lagði ok sverð 

um kné sér. Ok er þeir sátu svá um hríð, þá dró kon- 

ungr sverðit ór slíðrum, ok tók gullhring af hendi sér, 

mikinn ok góðan, ok dró á blóðrefilinn, stóð upp, ok 

gekk á gólfit, ok rétti yfir eldinn til Egils. Egill stóð 
upp, ok brá sverðinu, ok gekk á gólfit. Hann stakk 

sverðinu í bug hringinum, ok dró at sör; gekk aptr til 

rúms síns. Konungr settist í hásæti. En er Egill settist 

niðr, dró hann hringinn á hönd sér, ok þá fóru brýnn 

hans í lag. Lagði hann þá niðr sverðit ok hjálminn, 

ok tók við dýrshorni, er honum var borit, ok drakk af. 

Þá kvað hann: 

Hrammtangar lætr hanga 

hrynvirgil mér brynju 

Höór á hauki troónum 

heiðis vinga- meiði. 
Ryðmeldis kná ek reiða 

(ræór gunnvala bræðir) 

gelgju-seil á gálga 

geirveðrs (lofi at meira). 

Þaðan af drakk Egill at sínum hlut, ok mælti við aðra 

menn. Eptir þat lét konungr bera inn kistur tvær; báru 

tveir menn hvára. Váru báðar fullar af silfri. Konungr 

mælti: „kistur þessar, Egill! skaltu hafa, ok, ef þú kemr 

til Íslands, skaltu færa fö þetta föður þínum; í sonargjöld 

sendi ek honum; en sumu fé skaltu skipta með frænd- 

um ykkrum Þórólfs, þeim er þér þykkja ágætastir. En 
þú skalt taka hér bróðurgjöld með mér, lönd eða lausa 

aura, hvárt er þú vill heldr. Ok ef þú vill með mér 

dveljast til lengdar, þá skal ek hér fá þér sæmd ok virð- 
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ing, þá er þú kannt mér sjálfr til segja. Egill tók við 

Í fénu, ok þakkaði konungi gjafar ok vinmæli. Tók Egill 

Þaðan af at gleðjast, ok þá kvað hann: 

Knáttu hvarms af harmi 

hnúpgnípur mér drúpa. 

Nú fann ek þann, er ennis 

úsléttur þær rétti. 

Gramr hefir gerðihömrum 

grundar upp of hrundit 

(sá er mér ýgr af augum) 

armsíma mér grímu. 

Síðan váru græddir þeir menn, er sárir váru ok lífs var 

auðit. Egill dvaldist með Aðalsteini konungi hinn næsta 

Vetr eptir fall. Þórólfs, ok hafði hann allmiklar virðingar 

af konungi. Var þá með Agli lið þat allt, er áðr hafði 

fylgt þeim báðum bræðrum, ok ór orrustu höfðu komizt. 

Þá orti Egill drápu um Aðalstein konung, ok er í því 

kvæði þetta: 

Nú hefir foldgnár fellda 

(fellr jörð und nið Ellu) 

hjaldr-snerrandi harra 

höfuðbaðmr þrjá jöfra. 

Aðalsteinn of vann, annat 

allt er lægra, kynfrægri, 

(hér sverjum þess, hyrjar 

hann-brjótr!) konungmanni. 

En þetta er stefit í drápunni: 

Nú liggr hæst und hraustum 

hreinbraut Aðalsteini. 
Aðalsteinn gaf þá enn Agli at bragarlaunum gullhringa 

lvá, ok stóð hvárr mörk, ok þar fylgdi skikkja dýr, er 
konungr sjálfr hafði áðr borit. En er váraði, lýsti Egill 
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yfir því fyrir konungi, at hann ætlaði í brott um sumarit, 

ok til Noregs, ok vita, „hvat títt er um hag Ásgerðar, 

konu þeirrar, er átt hefir Þórólfr bróðir minn. Þar standa 

saman fó mikil, en ek veit eigi, hvárt börn þeirra lifa 

nökkur. Á ek þar fyrir at sjá, ef þau lifa; en ek á arf 

allan, ef Þórólfr hefir barnlauss andazt“. Konungr segir: 

„þat mun vera Egill á þínu forráði, at fara höðan á brott, 

ef þú þykkist eiga skyldar- erendi, en hinn veg þykkir 

mér bezt, at þú takir hér staðfestu með mér ok slíka 

kosti, sem þú vill beiðast“. Egill þakkaði konungi orð 

sín. „Ek mun nú fara fyrst, sem mör berr skylda til, 

en þat er líkara, at ek vitjak hingat þessa heita, þá er 

ek komumst við“. Konungr bað hann svá gjöra. Síðan 

bjóst Egill brott með liði sínu, en margt dvaldist eptir 

með konungi. Egill hafði eitt langskip mikit ok þar á 

hundrað manna eða vel svá. Ok er hann var búinn 

ferðar sinnar ok byr gaf, þá hélt hann til hafs. Skildust 

þeir Aðalsteinn konungr með mikilli vináttu; bað hann 

Egil koma aptr sem skjótast. Egill kvað svá vera skyldu. 

Síðan hölt Egill til Noregs; ok er hann kom við land, fór 

hann sem skyndiligast inn í Fjörðu. Hann spurði þau 

tíðindi, at andaðr var Þórir hersir, en Arinbjörn haféi 

tekit við arfi ok gjörzt lendr maðr. Egill fór á fund 

Arinbjarnar ok fékk þar góðar viðtökur. Bauð Arinbjörn 

honum þar at vera. Egill þekktist þat. Lét hann setja 

upp skipit ok vista lið sitt. En Arinbjörn tók við Agli 

við tólfta mann, ok var hann með honum um vetrinn. 

56. Mapituli. 

Kvánfang Egils. 

Bergönundr, son Þorgeirs þyrnifótar, hafði þá fengit 

Gunnhildar, dóttur Bjarnar haulds. Var hón komin til 
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bús með honum á Aski. En Ásgerðr, er átt hafði Þór- 
ólfr Skallagrímsson, var þá með Arinbirni frænda sínum. 

Þau þórólfr áttu dóttur eina unga, er Þórdís hét, ok var 

Mærin þar með móður sinni. Egill sagði Ásgerði lát 

Þórólfs, ok bauð henni sína umsjá. Ásgerðr varð mjök 

Úkát við þá sögu, en svarar vel ræðum Egils, ok tók lítit 

af öllu. En er á leið haustit, tók Egill úgleði mikla ok 
drakk lítit, en sat svá opt, at hann drap höfðinu niðr í 

feld sinn. Eitthvert sinn gekk Arinbjörn til hans ok spurði, 

hvat úgleði hans ylli. „Nú þó at þú hafir fengit skaða 
mikinn um bróður þinn, þá er þat karlmannligt, at ber- 

ast vel af. Skal maðr eptir mann lifa. Eða hvat kver 

þú ná? Láttu mik nú heyra“. Egill sagði, at hann hafði 
Þetta fyrir skemmstu kveðit: 

Úkunni vensk, ennis 

(ungr þorðak vel forðum 

haukaklifs at hefjast) 

Hlín þó gnípur mínar. 

Verð ek í feld, þá er foldar 

faldr kemr í hug skaldi 

Bergönundar, brúna 

bratt miðstalli at hvatta. 
Arinbjörn spurði, hver kona sú væri, er hann orti mansöng 

um. „Hefir þú fólgit nafn hennar í vísu þessi“. Þá kvað 

Egill: (Sefskuldar) fel ek sjaldan 
(sorg) eyvita (borgar) 

í Nið-erfi Narfa 

nafn örvífils*drafnar; 

þvíat geirróta Gautar 

gnýþings bragar fingrum 

rógs at ræsis veigum 

reifendr munu þreifa. 
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„Hér mun vera“, segir Egill, „sem opt er mælt, at segj- 

anda er allt sínum vin“. Ek mun segja þér þat, er þú 

spyrr, um hverja konu ek yrki. - Þat er Ásgerðr frænd- 

kona þín, ok þar til vilda ek hafa fullting þitt, at ek 

næða því ráði“. Arinbjörn segir, at honum þykkir þat 

vel fundit. „Skal ek víst leggja þar orð til, at þau ráð 

takist“. Síðan bar Egill þetta upp fyrir Ásgerði, en hón 

skaut til ráða föður síns ok þeirra Arinbjarnar frænda 

síns. Síðan ræðir Arinbjörn við Ásgerði, ok hafði hón 

hin sömu svör fyrir sör. Arinbjörn fýsti þessa ráðs. 

Síðan fara þeir Arinbjörn ok Egill á fund Bjarnar, ok 
hefr Egill þá bónorð ok bað Ásgerðar dóttur Bjarnar. 

Björn tók því máli vel ok sagði, at Arinbjörn mundi því 

mjök ráða. Arinbjörn fýsti mjök, ok lauk því máli svá, 

at Egill festi Ásgerði, ok skyldi brullaup vera at Arin- 

bjarnar. En er at þeirri stefnu kemr, þá var þar veizla 

allveglig, er Egill kvángaðist. Var hann þá allkátr, þat 
er eptir var vetrarins. Egill bjó um várit kaupskip til 

Íslandsferðar. Röð Arinbjörn. honum þat, at staðfestast 

ekki í Noregi, meðan ríki Gunnhildar væri svá mikit, 

„þvíat hón er allþung til þín“, segir Arinbjörn, „ok hefir 

þetta mikit um spillt, er þit Eyvindr fundust við Jót- 

land“. En er Egill var búinn ok byr gaf, þá siglir hann 

í haf ok greiðist hans ferð vel. Kemr hann um haustit 

til Íslands, ok hölt til Borgarfjarðar. Hann hafði þá verit 

utan tólf vetr. Gjörðist þá Skallagrímr maðr gamall. 

Varð hann þá feginn, er Egill kom heim. Fór Egill til 
Borgar at vistum ok með honum þÞorfiðr strangi, ok þeir 

mjök margir saman.  Váru þeir með Skallagrími um 

vetrinn. Egill hafði þar úgrynni fjár, en ekki er þess 

getit, at Egill skipti silfri því, er Aðalsteinn konungr hafði 

fengit honum í hendr, hvártki við Skallagrím né aðra 
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menn. Þann vetr fékk Þorfinnr Sæunnar, dóttur Skalla- 

Sríms, ok eptir um várit fékk Skallagrímr þeim bústað 

at Langárfossi ok land inn frá Leirulæk, milli Langár ok 

Alptár, allt til fjalls. Dóttir Þorfinns ok Sæunnar var 
Órdís, er átti Arngeirr í Hólmi, son Bersa goðlauss. 

Þeirra son var Björn Hítdælakappi. Egill dvaldist þá 

Með Skallagrími nökkura vetr. Tók hann til fjárforráða 

ok þús-umsýslu engu miðr Skallagrími. Egill gjörðist 

enn snoðinn. Þá tók héraðit at byggjast víða. Hró- 

Mmundr, bróðir Gríms hins háleyska, byggði þá í Þverár- 
hlíð ok skipverjar hans. Hrómundr var faðir Gunnlaugs, 

föður Þuríðar dyllu, móður Illuga svarta. Egill hafði þá 

Verit nökkura vetr at Borg með feðr sínum. Þá var þat 

á einu sumri, er skip komu af Noregi til Íslands, at þau 

tíðindi spurðust austan, at Björn hauldr var andaðr. Þat 

fylgdi þeirri sögn, at fé þat allt, er Björn hafði átt, hafði 

upp tekit Bergönundr, mápgr hans. Hann hafði flutt heim 

til sín alla lausa aura, en jarðir hafði hann byggt ok 
Skilit sör allar landskyldir. Hann hafði ok sinni eigu 

kastat á jarðir þær allar, er Björn hafði átt. Ok er Egill 

heyrði þetta, þá spurði hann vandliga, hvárt Bergönundr 

mundi sínum ráðum fram hafa farit um þetta, eða hefði 

hann traust til haft sör meiri manna. Honum var sagt, 

at Önundr var kominn í vináttu mikla við Eirík konung, 

ok við Gunnhildi þó miklu kærra. Egill löt þat kyrrt 
Vera á því hausti. En er vetrinn leið af ok vára tók, 

þá löt Egill setja fram skip, er hann átti, er staðit hafði 
í hrófi við Langárfoss. Hann bjó skip þat til hafs ok 
fékk menn til.  Ásgerðr kona hans var ráðin til farar, 
en Þórdís, dóttir Þórólfs, var eptir. - Egill sigldi í haf, er 
hann var búinn, ok er frá hans ferð ekki at segja, fyrr 

én hann kemr til Noregs. Hölt hann þegar til fundar 
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við Arinbjörn, sem fyrst mátti hann. Arinbjörn tók vel 

við honum, ok bauð Agli með sér at vera; ok þat þekktist 

hann. Fóru þau Ásgerðr bæði þangat ok nökkurir menn 

með þeim. Egill kom brátt á ræður við Arinbjörn um 

fjárheimtur þær, er Egill þóttist:eiga þar í landi.  Arin- 

björn segir: „þat mál þykkir mér úvænligt; Bergönundr 

er harðr ok údæll, ranglátr ok fögjarn, en hann hefir nú 

hald mikit af konungi ok drottningu. Er Gunnhildr hinn 
mesti úvinr þinn, sem þú veizt áðr, ok mun hón ekki 

fýsa Önund, at hann gjöri greiða á málinu“. Egill segir: 

„konungr mun oss láta ná lögum ok réttindum á máli 

þessu; en með liðveizlu þinni, þá vex mér ekki í augu, 
at leita laga við Bergönund“. Ráða þeir þat af, at Egill 

skipar skútu; fóru þeir þar á nær tuttugu. Þeir fóru 

suðr á Hörðaland, ok koma fram á Aski. Ganga þeir 

þar til húss, ok hitta Önund. - Berr þá Egill upp mál 
sín, ok krefr Önund skiptis um arf Bjarnar. ok segir, 
at: dætr Bjarnar væri jafnkomnar til arfs. eptir hann at 

lögum, „þó at mér þykki“, segir Egill, „sem Ásgerðr muni 

þykkja. ættborin miklu betr en Gunnhildr kona þín“. 
Önundr segir þá snellt mjök: „þú ert furðuliga djarft 
maðr, „Egill! útlagi Eiríks konungs, er þú ferr hingat Í 

land hans, ok ætlar hér til ágangs við menn hans ok 

vini.  Máttu svá ætla, Egill! at ek hefi velta látit slíka, 

sem þú ert, ók af minnum sökum, en mér þykkja þessar, 

er þú telr til arfs fyrir hönd konu þinnar; þvíat þat er 

kunnigt alþýðu manna, at hón er þýborin at móðerni“. 
Önundr var málóði um hríð. Ok er Egill sá, at Önundr 
vildi engan hlut greiða um þetta mál, þá stefnir Egill 
honum þing, ok skýtr málinu til Gulaþingslaga. Önundr 

segir: „koma mun ek til Gulaþings, ok munda ek vilja, 

at þú kæmir þaðan eigi heill í brott“. Egill segir, at 
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hann mun til þess hætta, at koma þó til: þings allt at 

einu. „Verór þá sem má, hversu málum várum lýkr“. 

Fara þeir Egill síðan í brott, ok er hann kom heim, 

Segir hann Arinbirni frá ferð sinni ok frá svörum Önundar. 

Arinbjörn varð reiðr mjök, er Þóra föðursystir hans var 

kölluð ambátt. Arinbjörn fór á fund Eiríks konungs; 

bar upp fyrir hann þetta mál. Konungr tók heldr þungt 

hans máli, ok segir, at Arinbjörn hefði lengi fylgt mjök 

Málum Egils. „Hefir hann notit þín at því, er ek hefi 

látit hann vera hör ílandi; en nú mun mör örðigt þykkja, 

ef þú heldr hann til þess, at hann gangi á vini mína“. 

Arinbjörn segir: „þú munt láta oss ná lögum af þessu 

Máli“. Konungr var heldr styggr í ræðunni. Arinbjörn 

fann, at drottning mundi þó miklu verr viljuð. Ferr Arin- 

björn aptr ok sagði, at heldr horfir úvænt. Líðr af vetr- 

inn, ok kemr þar, er menn skulu fara til Gulaþings. 

Arinbjörn fjölmennti mjök til þings; Egill var í för 

með honum. 

od. Kapituli. 
Málasóknir Egils ok Önundar. 

Eiríkr konungr var þar, ok hafði fjölmenni mikit. 

Bergönundr var í sveit konungs ok þeir bræðr, ok höfðu 

Þeir sveit mikla. En er þinga skyldi um mál manna, 

þá gengu hvárirtveggja þar til, er dómrinn var settr, at 

flytja fram sannindi sín. Var Önundr þá all-stórorðr. 

En þar, er dómrinn var settr, var völlr slöttr, ok settar niðr 
heslistengr í völlinn í hring, ok lögð um utan snæri um- 

hverfis. Váru þat kölluð vöbönd. En fyrir innan í hring- 

inum sátu dómendr, tólf ór Firðafylki, ok tólf ór Sygna- 
fylki, tólf ór Hörðafylki. Þær þrennar tylftir manna 

skyldu þar dæma um mál öll. Arinbjörn röð, hverir 
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dómendr váru ór Firðafylki, en Þórór af Aurlandi, hverir 

ór Sygnafylki váru. Þeir váru allir eins liðs. Arinbjörn 

hafði þangat langskip alskipat, ok svá margar smáskútur 

ok vistabyrðinga.  Eiríkr konungr hafði sex langskip eðr 

sjau, ok öll vel skipuð. Þar var ok mikit lið af bændum. 

Egill hóf svá sitt mál, at hann krafði dómendr, at dæma 

sér lög af máli þeirra Önundar. Innti hann þá, hver 

sannindi hann hafði í tilkalli til fjár þess, er átt hafði 

Björn Brynjólfsson. Sagði hann, at Ásgerðr, dóttir Bjarn- 

ar, eiginkona Egils, var til komin arfs, ok hón var óðal- 

borin ok lendborin ok tiginborin fram í ættir.  Krafði 

hann dómendr, at dæma Ásgerði til handa hálfan arf 
Bjarnar, lönd ok lausa aura. Ok er hann hætti sinni 

ræðu, þá tók Bergönundr til máls, ok segir svá: „Gunn- 

hildr kona mín er dóttir Bjarnar ok Ólaufar, þeirrar 

konu, er Björn gekk at eiga at lögum. Er Gunnhildr 

réttr arfi Bjarnar. - Tók ek fyrir þá sök upp fé þat allt, 

er Björn hafði átt, at ek vissa, at sú ein var dóttir Bjarnar 

önnur, er ekki var arftæk. Var móðir hennar hernumin, 

en tekin síðan frillutaki, ok ekki at frænda-ráði, ok flutt 

land af landi. En þú, Egill! ætlar at fara hör, sem hver- 

vetna annarstaðar, með ofrkapp þitt ok újafnað. Nú mun 

þér þat ekki tjóa, þvíat Eiríkr konungr ok Gunnhildr 

drottning hafa mér því heitit, at ek skal rétt hafa af 

hverju máli, þar er þeirra ríki stendr yfir. Mun ek færa 

fram sönn vitni fyrir konungi ok drottningu ok dómönd- 

um, at Þóra hlaðhönd, móðir Ásgerðar, var hertekin heim- 

an frá Þóri bróður sínum, ok enn í annat sinn af 

Aurlandi frá Brynjólfi. Fór hón þá af landi í brott með 

víkingum, ok var útlagi af Noregi, okí þeirri útlégð gátu 

þau Björn mey þessa Ásgerði. Nú ér furða mikil um 

Egil, er hann ætlar at gjöra  úmæt öll orð Eiríks kon- 
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ungs. Þat fyrst, at þú ert hér í landi, síðan Eiríkr gjörði 

bik útlægan, „ok þat annat er meira, þóttú hafir  fengit 

ambáttar, at kalla hana arfgenga.. Vil ek þess krefja 

dómendr, at þeir dæmi arf tilhanda Gunnhildi, en dæmi 

Asgerði ambátt konungs, þvíat hón var svá getin, at faðir 

hennar ok móðir váru í útlegð konungs“. Arnbjörn reiddist 

Mjök, er hann heyrði, at Þóra hlaðhönd var ambátt köll- 

uð, ok stóð upp ok vildi eigi lengr þegja, ok leit til beggja 
handa sér, ok tók svá til máls: „vitni munum vör fram 

bera, konungr! um þetta mál, ok:láta eiða fylgja, at þat 

Var skilit í sætt þeirra Þóris, föður míns, ok Bjarnar, at 

Ásgerör, dóttir þeirra Bjarnar ok. Þóru, var til arfs leiðd 

€ptir Björn föður sinn, ok svá þat, sem yðr er kunnigt 

Sjálfum, konungr! at þú gjörðir. Björn ílendan, ok öllu 

því máli var þá skilat, er áðr hafði í milli staðit sættar 
Manna“. Konungr svaraði ekki skjótt máli hans. Þá 

kvað Egill vísu: 
Þýborna kveðr þorna 

þornreið atti horna 

(sýslir hann of sína 

síngirnd Önundr) mína. 
Naðhristir! á ek nistis 

norn til arfs of borna; 

þigg þú, auðkonr! eiða 

(auðsótt: er þat) greiða. 

Arinbjörn löt þá fram vitnin, tólf menn, ok allir vel til 

Valdir. Höfðu þessir allir heyrt á sætt þeirra Þóris ok 

Bjarnar, ok buðu konungi ok dómöndum at sverja þar 

Eptir.  Dómendr vildu táka eiða þeirra, ef konungr bann- 
aði eigi. Konungr segir, at hann mundi hvártki þar til 

leggja lof né bann. Þá tóktil orða Gunnhildr drottning: 

„þetta eru undr mikil, konungr! er þú lætr Egil þenna 
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hinn mikla vefja öll mál fyrir þér, eðr hvárt muntu eigi 

í móti mæla, þó hann kalli til konungdóms í hendr þér. 

Nú þóttú vilir enga órskurði veita, þá er Önundi sé lið 

at, þá skal ek þat eigi þola, at Egill troði svá undir 

fótum vini vára, at hann taki með rangindum fö af Ön- 

undi, eða hvar er Álfr, bróðir minn? Farðu til með sveit 

þína, þar sem dómar eru, ok lát eigi dæma rangindi 

þessi“. þá fór hann ok menn hans þar til, er dómrinn 

var, ok skáru í sundr vöböndin, en brutu niðr stengr, 

ok hleyptu upp dóminum. Þá gjörðist yss mikill á þing- 
inu, en allir menn váru þar vápnlausir. Þá mælti Egill: 

„hvárt má Bergönundr heyra mál mitt“? „Heyri ek“, 
segir Önundr. „Þá vil ek bjóða þér hólmgöngu, ok þat 

með, at vit berimst hér á þinginu. Hafi sá okkar fé 

þetta, lönd ok lausa aura, er sigr fær; en þú ver hvers 

manns níðingr, ef þú þorir eigi“. Þá svaraði Eiríkr kon- 
ungr: „ef þú, Egill! ert allfúss at berjast, þá skulum vér 

nú veita þér þat“. Egill mælti: „Ekki vil ek berjast við 

konungsríki ok ofrefli liðs, en fyrir jafnmörgum mun ek 

eigi flýja, ef mér skal þess unna. Mun ek þá ok at því 

gjöra engan mannamun, hvárt er tiginn eða útiginn“. 

Þá mælti Arinbjörn: „förum vör á brutt, Egill! ekki mun- 

um vér hör iðna at sinni, þat er 0ss muni gagn í vera“. 

Snöri Arinbjörn þá á braut ok allt lið hans með honum. 

Þá snéri Egill aptr ok mælti hátt: „því skírskota ek undir 

þik, Arinbjörn! og þik, Þórör! ok alla þá menn, er nú 

megu orð mín heyra, lenda menn ok lögmenn, ok alla 

alþýðu, at ek banna jarðir þær allar, er átti Björn Brynj- 

ólfsson, at byggja ok at vinna, ok allra gagna af at neyta. 

Banna ek þér, Bergönundr! ok öðrum mönnum öllum; 

innlenzkum ok útlenzkum, tignum ok útignum; en hverj- 

um, er þat gjörir, legg ek við lögbrot ok goðagremi ok 
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griða-rof“. Þá gekk Egill í brott „með Arinbirni. Fóru 

þeir þá til skipa sinna, ok var þar at ganga yfir leiti 

nökkut ok eigi all-skammt, svá eigi sá skipin af þing- 

Vellinum. Egill var hinn reiðasti. Ok er þeir komu til 
skipanna, talaði Arinbjörn fyrir liðinu ok mælti svá: „þat 

er öllum mönnum kunnigt, hver hér hafa orðit þinglok, 

at vör höfum eigi náð lögum, en konungr er hinn reið- 

asti, svá mör er ván, at várir menn sæti af honum afar- 

kostum, ef hann má. Vil ek nú, at hverr maðr gangi á 

Skip sitt ok fari heim.  Bíði nú engi annars“. Síðan gekk 

Arinbjörn á skip sitt. Hann mælti til Egils: „gakk þú 

nú með förunauta þína á skútu, er hör liggr á útbórða 

langskipinu, ok verit í brott sem fyrst. . Farit um nætr, 

Sem þör megut, en eigi um daga, ok forðit yðr,  þvíat 

konungr mun eptir leita, at fundi yðra mætti saman bera. 

Leitit síðan til mín, þá er þessu lýkr, hvat sem í kann 

at: gjörast með ykkr konungi. „Egill gjörði, sem Arinbjörn 

mælti, gengu þeir á skútuna nær þrír tigir manna, ok 

röru sem ákafligast. Skipit var einkar skjótt. Þá réri 

ok fjöldi annarra skipa út ór höfninni af liði Arinbjarn- 

ar, skútur ok róðrarferjur; en langskipit, er Arinbjörn 

stýrði, fór síðast, þvíat þat var þyngst undir árum. Skúta 

Egils, sú er hann stýrði, gekk brátt fram frá samflotan- 
um. Þá kvað Egill vísu: 

Erfingi réð arfi 

arfljúgr fyrir mér svarfa 

(mæti ek hans ok heitum 

hótum) Þyrnifótar, 

nærgi er Simla sorgar 

slíkt rán ek get hánum, 

(vér deildum fjöt foldar) 

foldveringja, goldit. 
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os. Kapiítuli. 
Frá Eiríki konungi ok Agli. 

Eiríkr konungr heyrði ályktar-orð Egils, þau er hann 

mælti síðast á þínginu, ok varð hann reiðr mjök. En 

allir menn höfðu vápnlausir farit til þingsins. Veitti 

konungr fyrir því eigi atgöngu. Hann bað menn sína 

hvata til skipa. Þeir gjörðu, sem hann bauð. En er 

þeir komu til strandar, skaut konungr á húsþingi, ok 

segir fyrirætlan sína. „Vér skulum nú“ segir konungr, 

„láta af tjöld af skipum várum, ok róa eptir þeim Arin- 

birni ok Agli, ok því vil ek lýsa fyrir yðr, at vér skulum 

Egil af lífi taka, ef vér komumst í færi, en hlífa engum 

manni, þeim er fyrir honum vill standa“. Eptir þat 

gengu þeir á skip, ok bjuggust um sem skjótast, ok 

lögðu út skipunum, ok réru þar til, er skip þeirra Arin- 

bjarnar höfðu verit. Váru þeir þá allir í brottu. þá 

lét konungr taka róðr eptir þeim norðr um sundin. Ok 

er hann kom á Sognsæ, þá réri lið Arinbjarnar inn til 

Sauðungssunda, ok snéri þá konungr þangat inn eptir 

þeim, ok hitti hann skip Arinbjarnar í innri Sauðungs- 

sundum. Konungr lagði þegar at, ok köstuðust orðum 

á. „Spurði konungr, hvárt Egill væri þar á skipinu. 

Arinbjörn svarar: „eigi er Egill hér“, segir hann; „munu 

þér, konungr! þat skjótt mega sjá; þeir einir eru hér 

menn innbyrðis, at þér munut kenna, en Egill mun eigi 

finnast undir þiljum niðri, þótt þér leitit hans þar“. 

Konungr spyrr Arinbjörn, hvat hann vissi til Egils síðast. 

Hann segir, at Egill var á skútu einni við þrjá tigi manna, 

„ok fóru þeir leið sína út til Steinsundsí. Þá mælti kon- 

ungr, at þeir skyldi róa í hin iðri sundin, ok stefna svá 

í móti þeim Agli. Maðr er nefndr Ketill höór. Hann 

var hirðmaóðr Eiríks konungs, upplenzkr maðr at ætt. Hann 
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Sagði leið fyrir konungsskipinu, ok stýrði því. Ketill var 

mikill maðr ok fríðr sínum. Hann var náfrændi konungs. 

Var þat margra manna mál, at þeir konungr væri líkir 

sýnum. Egill hafði látit fleyta skipi sínu ok fluttan farm 
til, áðr hann fór til þings. En er þeir höfðu skilit við 

Arinbjörn, þá fóru þeir leið sína til Steinsunds, þar til 

er þeir komu til skips síns, þar sem þat flaut í höfninni, 

ok tjaldat yfir. Þá gengu þeir upp á skipit, en skútan 

Hlaut við stýri milli lands ok skipsins, ok lágu þar árar 

í hömluböndum. Eptir um morguninn, er trautt var 

dagat, þá urðu varðmenn varir við, at skip nökkur röru 

at þeim. En er Egill sá, at úfriðr var, stóð hann upp 

ok mælti, at þeir skyldi hlaupa í skútuna. Hann vápn- 

aðist skjótt ok allir þeir. Egill tók upp silfrkistur þær, 

er Aðalsteinn konungr fékk honum, ok hafði með sér. 

Þeir hlupu í skútuna allir vápnabir, ok réru fram í milli 

landsins ok snekkju þeirrar, er næst fór landinu; en 

bat var skip Eiríks konungs. En þvíat bráðum bar at 
ok lítt var lýst, þá renndust skipin hjá. Ok er lyptingar 

bar saman, þá skaut Egill spjóti, ok kom á þann mann 

Miðjan, er við stýrit sat, en þat var Ketill hör, ok fékk 

hann þegar bana. Þá kallar Eiríkr konungr, ok bað menn 

róa eptir þeim Agli, en er skipin renndu hjá kaupskipinu, 

þá hljópu menn konungs upp á skipit. En þeir menn, 

€r eptir höfðu orðit af Egilsmönnum ok eigi hljópu í 
Skútuna, þá váru allir drepnir, þeir er náð varð, en 

Sumir hljópu á land. Þar létust tíu menn af sveitung- 

um Egils. Sum skipin réru eptir þeim Agli, en sum 

Tæntu kaupskipit. Var þar tekit fé þat allt, er innan- 

borðs var, en þeir brenndu skipit. En þeir, er eptir þeim 

Agli röru, sóttu ákaft; tóku tveir eina ár, ok máttu þó 
skiptast við um róðrinn. Skortir þar eigi lið innanborðs, 

9 
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en þeir Egill höfðu þunnskipat. Váru þeir þá átján á 

skútunni. Þá dró saman með þeim, en fyrir innan eyna 

var vaðilsund nökkut grunnt, milli ok annarrar eyjar. Út- 

fall var sjávarins. Þeir Egill hleyptu skútunni í þat hit 

grunna sundit, en snekkjurnar flutu þar eigi, ok skildi 

þar með þeim. Snéri þá konungr suðr aptr, en Egill 

fór norðr á fund Arinbjarnar. Þá kvað Egill vísu: 

; Nú hefir þrymrögnir þegna 

þróttharðr (en ek mik varðak 

víti) várrar sveitar 

vígelds tíu fellda. 

Þar lax sára særði, 

sendr ór minni hendi, 

digr fló beint meðal bjúgra 

bifþorn Ketils rifja. 

Egill kom á fund Arinbjarnar ok segir honum þessi 

tíðindi. Arinbjörn segir, at honum var ekki vildara af 

ván um skipti þeirra Eiríks konungs; „en ekki mun þik 

fé skorta, Egill! Ek skal bæta þér skipit ok fá þör annat, 

þat er þú megir vel fara til Íslands“. Ásgerðr, kona Egils, 

hafði verit með Arinbirni, síðan þeir fóru til þings. Arin- 

björn fékk Agli skip þat, er vel var haffæranda, ok löt 

ferma af því, sem Egill vildi. Býr Egill skip þat til hafs, 

ok hafði þá enn nær þrjá tigi manna. Skiljast þeir Arin- 

björn þá með vináttu. Þá kvað Egill: 

Svá skyldu goð gjalda 

(gram reki bönd af höndum; 

reið sé rögn ok Óðinn) 

rán míns fjár hánum. 

Fólkmýgi lát flýja, 

Freyr ok Njörðr! af jörðu. 
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Leiðist lofða stríði 
land-áss, þann er vé grandar 

59. Kapituli. 
Eiríkr konungr drap bræðr sína. 

Haraldr hinn hárfagri setti sonu sína til ríkis í Nor- 

egi, þá er hann tók at eldast; gjörði Eirík konung yfir- 

konung sona sinna allra. Ok er Haraldr hafði verit sjau 

tigi vetra konungr, þá seldi hann í hendr Eiríki syni sín- 

um ríki. Í þann tíma ól Gunnhildr son, ok jós Haraldr 

konungr vatni, ok gaf nafn sitt, ok lét þat fylgja, at hann 

Skyldi konungr vera eptir föður sinn, ef honum endist 

aldr til. Haraldr konungr settist þá í kyrrsetu, ok sat 

Optast á Rogalandi eða Hörðalandi. En þrem vetrum síðar 

andaðist Haraldr konungr á Rogalandi, ok var gjörr haugr 

eptir hann við Haugasund. Eptir andlát konungs þá var 

deila mikil með sonum hans, þvíat Víkverjar tóku sér til 

konungs Ólaf, en Þrændir Sigurð. En Eiríkr felldi þá 

báða bræðr sína í Túnsbergi einum vetri eptir andlát 

Haralds konungs. Var þat allt á einu sumri, er Eiríkr 

konungr fór með her sinn af Hörðalandi austr í Vík til 

bardaga við bræðr sína, ok áðr höfðu þeir deilt á Gula- 

þingi Egill ok Bergönundr, ok þessi tíðindi, er nú var 

Sagt. Bergönundr var heima at búi sínu, þá er kon- 

ungr fór í leiðangr, þvíat honum þótti úvarligt at fara 

frá búi sínu, meðan Egill var eigi ór landi farinn. þar 

var þá með honum Haddr bróðir hans. Fróði höt maðr, 
frændi Eiríks konungs. Hann var hinn fríðasti maðr, ungr 

at aldri, ok þó vaxinn maðr. Eiríkr konungr setti hann 

eptir til trausts Bergönundi. Sat Fróði á Álreksstöðum 
at búi konungs, okhafði þar sveit manna. Rögnvaldr er 

Mefndr son Eiríks konungs ok Gunnhildar. Hann var þá 
g* 
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vetra tíu eðr ellifu, ok var hit fríðasta mannsefni. Hann 

var þá með Fróða, er þetta var tíðinda. En áðr Eiríkr 

konungr réri þenna leiðangr, þá gjörði hann Egil útlaga 

fyrir endilangan Noreg ok dræpan hverjum manni. ÁArin- 

björn var þá með konungi í leiðangri; en áðr hann fór 

heiman, þá lagði Egill skipi sínu til hafs, ok hélt í út- 

ver þat, er Vitar heita, út frá Alda. Þat er komit af 

þjóðleið. Þar váru fiskimenn, ok var þar gott at spyrja 

tíðindi. Þá spurði hann, at konungr hafði gjört hann út- 

laga. Þá kvað Egill vísu: 

Lögbrigðir hefir lagða, 

landálfr! fyrir mér sjálfum 

(blekkir bræðra sökkva 

brúðfang) vegu langa. 

Gunnhildi á ek at gjalda 

(greypt er hennar skap) þenna 

(ungr gat ek læ launat) 

landrekstr (byli granda). 

Veðr váru vindlítil, fjallvindr um nætr, en hafgola um 

daga. Eitt kveld sigldu þeir Egill út á haf, en fiskimenn 

réru þá inn til lands, þeir er til njósnar höfðu settir verit 

um farar þeirra Egils. Kunnu þeir þat at segja, at Egill 

hafði út látit ok á haf siglt, ok hann var á brottu. Lötu 

þessa njósn koma til Bergönundar. Ok er hann vissi þessi 

tíðindi, þá sendi hann frá sér menn þá alla, er hann hafði 

áðr haft þar til varúðar. Röri hann þá inn til Álreksstaða 

ok bauð Fróða til sín, þvíat Bergönundr átti öl mikit 

heima at sín. Fróði fór með honum ok hafði með sör 

nökkura menn. Tóku þeir þar veizlu góða, ok höfðu gleði 

mikla. Var þar þá allt óttalaust. Rögnvaldr konungsson 

átti karfa einn. Réru sex menn á borð. Hann var steindr 

allr fyrir ofan sjó. Hann hafði með sér menn tíu eða tóll, 
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bá er honum fylgdu einart; ok er Fróði var heiman far- 
inn, þá tók Rögnvaldr karfann, ok réru þeir út til Herðlu 

tólf saman. Þar var konungsbú mikit, ok réð sá maðr 

fyrir, er höt Skeggþórir. Þar hafði Rögnvaldr verit á 

Íóstri í barnæsku. Tók Þórir feginsamliga við konungs- 

syni. Skorti þar ok eigi drykk mikinn. 

60. Kapituli. 
Dráp Bergönundar ok Rögnvalds konungs- 

sonar. 

Egill sigldi út á haf um nóttina, sem fyrr var ritat. 

Ok er morgnaði, féll veðrit ok gjörði logn. Lögðu þeir 

þá í rött, ok lötu reiða fyrir nökkurar nætr. En er haí- 

gola kom á, sagði Egill skipurum sínum: „nú munum 

vér sigla at landi, þvíat úgjörla veit, ef hafviðri kemr á 

hvasst, hvar vör náum þá landi, en heldr úfriðvænt fyrir 

Í flestum stöðum“. Hásetar báðu Egil fyrir ráða þeirra 
ferð. Síðan tóku þeir til segls ok sigldu inn til Herðlu- 

Vers. Fengu þeir þar góða höfn ok tjölduðu yfir skipi 

Sínu, ok lágu þá um nóttina. Þeir höfðu á skipinu lít- 

inn bát, ok gekk Egill þar á við þriðja mann. Réri hann 

þá inn um nóttina til Herðlu. Sendir þá mann í eyna 

upp, at spyrja tíðinda, ok er sá kom ofan til skips, sagði 

hann, at þar á bænum var Rögnvaldr konungsson ok hans 

menn. „Sátu þeir þá við drykkju; hitta ek einn af hús- 

körlum, ok var sá ölóðr ok sagði, at hör skyldi eigi minna 

drekka en at Bergönundar, þótt Fróði væri þar á veizlu 
ok þeir fimm saman. Ekki kvað hann þar fleira manna 

€n heimamenn, nema Fróða ok hans menn“. Síðan réri 

Egill aptr til skips, ok bað menn upp standa, ok taka 

Vápn sín. Þeir gjörðu svá. Þeir lögðu út skipit um 

akkeri. Egill lðt gæta tólf menn skips, en hann fór á 
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eptirbátinn, ok þeir átján saman; réru síðan inn eptir 

sundum. Þeir stilltu svá til, at þeir komu um kveldit inn 

til Fenhrings, ok lögðu þartil leynivágs eins. Þá mælti 

Egill: „nú vil ek ganga einn upp í eyna ok njósna, hvers 

ek verða víss; en þér skulut bíða mín hör“. Egill hafði 

vápn sín, þau er hann var vanr at hafa, hjálm ok skjöld, 

gyrór sverði, höggspjót í hendi. Síðan gekk hann upp í 

eyna ok fram með skógi nökkurum. Hann hafði dregit 

hött síðan yfir hjálm. Hann kom þar at, er sveinar nökk- 

urir váru ok hjá þeim hjarðtíkr stórar. Ok er þeir tók- 

ust at orðum, spurði hann, hvaðan þeir væri, eða fyrir 

hví þeir væri þar, ok hefði hunda svá stóra. Þeir mæltu: 

„þú munt vera allheimskr maðr, eða hefir þú eigi heyrt, 

at hér gengr björn um eyna, hinn mesti spellvirki; drepr 

hann bæði menn ok fénað, ok er lagt fö til höfuðs hon- 
um. Vöku vér hér hverja nótt á Aski yfir fé váru, er, 

byrgt er í grindum; eða hví ferðu með vápnum um nætr“? 

Hann segir: „hræðumst ek björninn, ok fáir þykkir mér 

sem nú fari vápnlausir. Hefir hann lengi elt mik í nótt. 

ok sjái hér nú, þar er hann nú í skógarnefinu; hvárt 

eru allir menn í svefni á bæ þessum“?  Sveinninn 

sagði, at þeir Bergönundr ok Fróði mundi enn drekka; 

„þeir sitja nætr allar“. „Segit þeim þá“, segir hann Egill, 

„hvar björninn er, en ek verð at skynda heim“. Hann 

gekk þá brott, en sveinninn hljóp heim til bæjarins ok 

til stufunnar, er þeir drukku í. Var þá svá komit, at 

allir menn váru sofa farnir, nema þeir Önundr ok Fróði 

ok Haddr. Sveinninn segir, hvar björninn var. Þeir tóku 

vápn sín, er þar héngu hjá þeim, ok hljópu þegar út ok 

upp til skógar. Þar gengu fram skógarnef af mörkinni, 

ok runnar í sumum stöðum. Sveinninn segir þeim, hvar 

björninn hafði verit í runninum. Þá sá þeir, at limarnar 



60. Kap. 135 

hrærðust; þóttust þá skilja, at björninn mundi þar vera. 

Þá mælti Bergönundr, at þeir Haddr ok Fróði skyldi 

fram renna milli megin-merkrinnar, ok gæta, at björninn 

næði eigi skóginum. Bergönundr rann fram at runninum. 

Hann hafði hjálm ok skjöld, gyrðr sverði, en kesju í 

hendi. Egill var þar fyrir í runninum, en engi björn. 

Ok er hann sá, hvar Bergönundr var, þá brá hann sverð- 

inu, en þar var hönk á meðalkaflanum, ok dró hann hana 

á hönd sér, ok löt þar hanga. Hann tók í hönd sér 

kesjuna, ok rann þá fram í mót Bergönundi. Ok er 

Bergönundr sá þat, þá gæddi hann rásina, ok skaut skild- 

inum fyrir sik, ok áór þeir mættust, þá skaut hvárr kesju 

at öðrum. Egill laust skildinum við kesjunni, ok bar 

hallan, svá at kesjan reist ór skildinum ok flaug í völlinn. 

En Egils spjót kom í miðjan skjöldinn, ok gekk í gegn- 

um langt upp á fjöðrina, ok varð fast spjótit í skildinum. 

Varð Önundi þungbærr skjöldrinn. Egill greip þá skjótt 

Meðalkafla sverðsins.  Önundr tók þá ok at bregða sínu 
sverði. Ok er eigi var brugðit til hálfs, þá lagði Egill 

í gegnum hann. Önundr hataði við lagit, en Egill kippti 

at sör sverðinu hart, ok hjó til Önundar, ok afnær höf- 
uðit. Síðan tók Egill kesjuna ór skildinum. Þeir Haddr 

ok Fróði sá fall Bergönundar, ok runnu þangat til. Egill 

Snérist í móti þeim. Hann skaut kesjunni at Fróða, ok 

Í gegnum skjöld hans, ok í brjóstit, svá at yddi um bakit. 

Féll hann þegar á bak aptr dauðr. Egill tók þá sverðit 

Ok snörist í mót Haddi, ok skiptust þeir fám höggum við, 

áðr Haddr föll. Þá komu hjarðarsveinar þar at farandi. 

Egill mælti til þeirra: „gætit hér til Önundar, húsbónda 

Yðvars, ok þeirra fölaga, at eigi slíti dýr eða fuglar hræ 

Þeirra í, Egill gekk þá leið sína, ok eigi langt, áðr fé- 
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lagar hans komu í mót honum ellifu, en sex gættu skips. 

Þeir spurðu, hvat hann hefði sýslat. Hann kvað þá: 

Sátum lyngs til lengi 

ljósheims við bör þeima 

(meir varðak fé forðum) 

fjarðölna hlut skarðum, 

áðr Bergönund benjum 

bensæfðan löt ek venjast. 

Börs niðjar félt ek beðju 

blóði Hadds ok Fróða. 

þá mælti Egill: „vér skulum nú snúa aptr til bæjarins 

ok fara hermannliga, drepa menn þá alla, er vér náum, 

en taka fé allt, þat er vér megum með komast“. Þeir 

fara til bæjarins ok hlaupa þar inn í hús, ok drepa þar 

menn fimmtán eða sextán. Sumir komust undan af hlaupi. 

Þeir ræntu þar öllu fé, en spilltu því, er þeir máttu eigi 

með fara. Þeir ráku búfé til strandar ok hjuggu, báru á 

bátinn, sem hann tók við; fóru síðan leið sína, ok réru út 

um eyjasund. Egill var nú allreiðr, svá at þá mátti ekki 

við.hann mæla. Sat hann við stýri á bátinum. Ok er 

þeir sóttu út á fjörðinn til Herólu, þá réru utan í móti 

þeim Rögnvaldr konungsson ok þeir þrettán saman á 

karfanum þeim hinum steinda. Þeir höfðu þá spurt, at 

skip Egils lá í Herðlu-veri. Ætluðu þeir at gjöra Ön- 

undi njósn um ferðir Egils. Ok er Egill sá skipit, þá 

kenndi hann þegar. Hann stýrði sem beinst á þá. Ok 

er skipin renndust at, þá kom barð skútunnar á kinnung 

karfans; hallaði honum, svá at sjór féll inn á annat 

borð, ok fylldi skipit. Egill hljóp þá upp á, ok greip 

kesjuna, hét á menn sína, at þeir skyldi engan láta 

með lífi brott komast, þann er á karfanum var. Þat 

var þá hægt, þvíat þar var þá engi vörn.  Váru allir 
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beir á kafi drepnir, en engi komst undan. Lötust þeir 

bar þrettán, Rögnvaldr ok förunautar hans. Þeir Egill 

ttru þá til eyjarinnar Herólu. Þá kvað Egill vísu: 

Börðumst vér; (né virðak) 

vígleiptr sonar (heiptir) 

Blóðaxar rauð ek blóði 

böðmilds ok Gunnhildar. 

Þar féllu nú þollar 

þrettán lagar mána 

(stendr af styrjar skyndi 

starf) á einum karfa. 

Ok er þeir Egill komu til Herðlu, þá runnu þeir þegar 

upp til bæjar með alvæpni. En er þat sá Þórir ok hans 

heimamenn, þá runnu þeir þegar af bænum ok forðuðu 

Sér allir, þeir er ganga máttu, karlar ok konur. Þeir 

Egill ræntu þar öllu fö, því er þeir máttu höndum á 

koma; fóru síðan út til skips síns. Var þá ok eigi 

langt at bíða, at byrr rann á af landi. Búast þeir tilat 
Sigla. Ok er þeir váru seglbúnir, gekk Egill upp í eyna. 

Hann tók í hönd sör heslisstöng ok gekk á bergsnös 
Mökkura, þá er vissi til lands inn. Þá tók hann hross- 

höfuð, ok setti upp á stöngina. Síðan veitti hann for- 

Mála ok mælti: „hér set ek upp níðstöng, ok sný ek 

Þessu níði á hönd Eiríki konungi ok Gunnhildi drottn- 

ingu“, Hann snöri hrosshöfðinu inn á land. „Sný ek 

Þessu níði á landvættir, þær er þetta land byggja, svá at 

allar fari þær villar vega, ok engi hendi nö hitti sitt inni, 

fyrr en þær hafa rekit ór landi Eirík konung ok Gunn- 

hildi“, Síðan skýtr hann stönginni niðr í bjargrifu ok lt 

þar standa. Hann snöri ok höfðinu inn á land, en hann 

teist rúnar á stönginni, ok segja þær formála þenna allan. 

Eptir þat gekk Egill á skip. Tóku þeir til segls ok 
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sigldu á haf út. Tók þá byrr at vaxa, ok gjörði veðr 

hvasst ok hagstætt. Gekk þá skipit mikit. Þá kvað Egill: 

Þel höggr stórt fyrir stáli 

stafnkvígs á veg jafnan 

út með ela meitli 

andærr jötunn vandar. 

En svalbúinn selju 

sverfr eirar-vanr þeirri 

Gestils álpt óðr gustum 

gandr yfir stál ok brandi. 

Þeim Agli fórst vel ok komu af hafi í Borgarfjörð. Hölt 

hann skipi sínu þar til hafnar, ok báru föt sín á land. 

Fór þá Egill heim til Borgar, en skiparar hans vistuðust. 

Skallagrímr gjörðist þá gamall ok hrumr af elli. Tók 

Egill þá við fjárforráðum ok bús=varðveizlu. 

61. Kapituli. 

Andlát Skallagríms. 

Þorgeirr hét maðr. Hann átti Þórdísi Yngvarsdóttur, 

systur Beru, móður Egils.  Þorgeirr bjó á Álptanesi á 

Lambastöðum. Hann hafði komit út með Yngvari. Hann 

var auðigr ok virór vel af mönnum. Sonr þeirra Þor- 

geirs var Þórðr, er bjó á Lambastöðum eptir föður sinn í 
þenna tíma, er Egill kom til Íslands. Þat var þá um 

haustit nökkuru fyrir vetr, at Þórr reið inn til Borgar, 

at hitta Egil frænda sinn, ok bauð honum heim til veizlu. 

Hafði hann látit heita munngát út þar. Egill hét ferð- 

inni, ok var kveðit á vikustef nökkut, ok er svá var 

liðit, bjóst Egill til ferðar ok með honum Ásgerðr kona 

hans. Váru þau saman tíu eða tólf. En er Egill var 

búinn, þá gekk Skallagrímr út með honum, ok hvarf til 

hans, áðr Egill steig á bak, ok mælti: „seint þykkir mör 
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bú, Egill! hafa greitt fð þat, er Aðalsteinn konungr sendi 

Mér, eða hvernig ætlar þú at fara skuli fé þat“? Egill 

Svarar: „er þör nú fðfátt mjök, faðir? Ek vissa þat eigi. 

Þegar skal ek láta þik hafa silfr,er ek veit, er þú þarft; 

en ek veit, at þú munt enn hafa at varðveita eina kistu 

eða tvær, fullar af silfri“  „Svá þykkir mör“, segir 

Grímr, „sem þú munir þykkjast skipt hafa lausafð með 

Okkr. Muntu nú láta þér vel hugna, at ek gjöra slíkt, er 

mér líkar, af því, er ek varðveiti“. Egill svarar: „þú 

munt engis lofs þykkjast þurfa at biðja mik um þetta, 

þvíat þú munt ráða vilja, hvat sem ek mæli“. Síðan 

reið Egill í brott, þar til er hann kom á Lambastaði. 

Var þar tekit við honum vel ok feginsamliga. Skyldi 
hann þar sitja þrjár nætr. Þat.sama kveld, er Egill 

hafði heiman farit, löt Skallagrímr söðla sör hest. Reið 

hann þá heiman, er aðrir menn fóru at sofa. Hann 

reiddi í knjám sör kistu velmikla, en hann hafði í hand- 
arkrika sör eirketil, er hann fór í brott. Hafa menn þat 

Síðan fyrir satt, at hann hafi látit fara annathvárt eða 

bæði í Krums-keldu, ok látit þar fara á ofan hellustein 
mikinn. Skallagrímr kom heim um miðnættis-skeið, ok 

gekk þá til rúms síns, ok lagðist niðr í klæðum sínum. 
En um morgininn, er lýsti ok menn klæddust, þá sat 

Skallagrímr fram á stokk, ok var þá andaðr, ok svá 

stirór, at menn fengu hvártki rétt hann né hafit, ok var 

þó alls við leitat. Þá var hesti skotit undir einn mann. 

Hleypti sá sem ákafligast, til þess er hann kom á Lamba- 

staði. Gekk hann þegar á fund Egils ok segir honum 

þessi tíðindi. þá tók Egill vápn sín ok klæði, ok reið 
heim til Borgar um kveldit. Ok þegar hann: hafði af 

baki stigit, gekk hanninn ok í skot, er var um eldahúsit, 

€n dyrr váru fram ór skotinu at setum innanverðum. 
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Egill gekk fram í setit, ok tók í herðar Skallagrími, ok 
kneikti hann aptr á bak, ok lagði hann niðr í setit, ok 

veitti honum þá nábjargir. Þá bað Egill taka graftól ok 

brjóta vegginn fyrir sunnan. En er þat var gjört, þá tók 

Egill undir höfðahlut Skallagrími, en aðrir tóku fótahlut- 

inn. Báru þeir hann um þvert húsit ok svá út í gegn- 

um vegginn, þar er áðr var brotinn. Báru. þeir hann þá 

í hríðinni ofan í Nausta-nes. Var þar tjaldat yfir um 

nóttina; en um morgininn at flóði var Skallagrímr lagðr 

í skip, okróit með hann út til Digraness. Lét Egill þar 

gjöra haug á framanverðu nesinu. Var þar í lagór Skalla- 

grímr, ok. hestr hans ok vápn hans ok smíðartól. Ekki 

er þess getit, at lausafé væri lagt í haug hjá honum. 

Egill tók þar við arfi, löndum ok lausum aurum. Réð 

hann þá fyrir búi. Þar var með Agli Þórdís, dóttir Þórólfs 

ok Ásgerðar. 

62. Kapituli. 
Ferð Egils til Englands. 

Eiríkr konungr réð einn vetr fyrir Noregi eptir and- 

lát föður síns Haralds konungs, áðr Hákon Aðalsteins- 

fóstri, annarr son Haralds konungs, kom til Noregs vestan 

af Englandi, ok þat sama sumar fór Egill Skallagrímsson 

til Íslands. Hákon fór norðr til Þrándheims. Var hann 

þar til konungs tekinn.  Váru þeir Eiríkr um vetrinn 

báðir konungar í Noregi, en eptir um várit dró hvárr- 

tveggi her saman. Varð Hákon miklu fjölmennri, ok 

olli þat því, at hann setti þau lög í landi, at hverr maðr 

skyldi eignast óðul sín, þar er áðr hafði Haraldr kon- 

ungr hvern mann áþjáð, bæði ríka ok úríka. Sá Eiríkr 

þá engan sinn kost annan, en flýja land. Fór hann þá 

á brott með Gunnhildi konu sína ok börn þeirra. Arin- 

björn hersir var fóstbróðir Eiríks konungs ok barnfóstri 
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hans. Hann var kærstr konungi af öllum lendum mönn- 

um. Hafði konungr sett hann höfðingja yfir allt Firða- 

fylki. Arinbjörn var ór landi með konungi; fóru fyrst 

Vestr um haf til Orkneyja. Þá gipti hann Ragnhildi dóttur 

Sína Arnfinni jarli. Síðan fór hann með liði sínu suðr 

fyrir Skotland, ok herjaði þar. Þaðan fór hann suðr til 

Englands, ok herjaði þar. Ok er Aðalsteinn konungr spurði 

Þat, safnaði hann liði ok fór í mót Eiríki. En er þeir 

hittust, váru borin sáttmál milli þeirra, ok var þat at 

sættum; at Aðalsteinn konungr fékk Eiríki til forráða 

Norðymbraland; en hann skyldi vera landvarnarmaður Aðal- 

Steins konungs fyrir Skotum ok Írum. Aðalsteinn kon- 

ungr hafði skattgilt undir sik Skotland eptir fall Ólafs 

konungs, en þó var þat fólk jafnan útrútt honum. Svá 

er sagt, at Gunnhildr lét seið efla, ok lét þat seiða, at 

Egill Skallagrímsson skyldi aldri ró bíða á Íslandi, fyrr 

en hón sæi hann. En þat sumar, er þeir Hákon ok Ei- 

tíkr höfðu hitzt ok deilt um Noreg, þá var farbann til allra 

landa ór Noregi, ok komu þat sumar engi skip til Íslands 

ok engi tíðindi ór Noregi. Egill Skallagrímsson sat at 
búi sínu. En þann vetr annan, er hann bjó at Borg eptir 

andlát Skallagríms, þá gjörðist Egill úkátr, ok var því 

Meira bragð at, er meir leið á vetrinn. Ok er sumar 

kom, þá lýsti Egill yfir því, at hann ætlar at búa skip 

Sitt til brottfarar um sumarit. Tók hann þá háseta. 
Hann ætlar þá at sigla til Englands. Þeir váru á skipi 

brír tigir manna. Ásgerðr var þá eptir, ok gætti bús 

Þeirra. En Egill ætlaði þá at fara á fund Aðalsteins 

konungs ok vitja heita þeirra, er hann hafði heitit Agli at 

skilnaði þeirra. Egill varð ekki snemmbúinn, ok er hann 

lét í haf, þá byrjaði heldr seint. "Tók þá at hausta ok 
Stærði veórin. Sigldu þeir fyrir norðan Orkneyjar. Vildi 
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Egill ekki þar við koma, þvíat hann hugði, at ríki Eiríks 

konungs mundi allt yfir standa í eyjunum. Sigldu þeir 

þá suðr fyrir Skotland, ok höfðu storm mikinn ok veðr 

þvert. Fengu þeir beitt fyrir Skotland ok svá norðan 

fyrir England; en aptan dags, er myrkva tók, var veðr 

hvasst. Finna þeir eigi, fyrr en grunnföll váru á útborða 

ok svá fram fyrir. Var þá engi annarr til, en stefna á 

land upp; ok svá gjörðu þeir. Sigldu þá til brots, ok 

komu at landi við Humru-mynni. Þar höldust menn 

allir. ok mestr hluti fjár, annat en skip; þat brotnaði Í 
spán. En er þeir hittu menn at máli, spurðu þeir þau 
tíðindi, er Agli þóttu góð, at Aðalsteinn konungr var heill 

ok ríki hans; en þau váru önnur, er Agli þótti háskasamlig, 

at Eiríkr konungr blóðöx vár þar fyrir ok Gunnhildr, ok þau 

höfðu þar ríki til forráða, ok hann var skammt þaðan uppi 

í borginni Jórvík. Þat spurði hann ok, at Arinbjörn hersir 

var þar með konungi, ok í miklum kærleik við konunginn. 

Ok er Egill var víss orðinn þessarra tíðinda, þá gjörði 

hann ráð sitt. Þótti honum sér úvænt til undankvámu, 

þótt hann freistaði þess, at leynast ok fara huldu höfði 

leið svá langa, sem vera mundi, áðr hann kæmi ór ríki 

Eiríks konungs. Var hann þá auðkenndr þeim, er hann 

sæi. Þótti honum þat lítilmannligt, at vera tekinn í flótta 

þeim. Herði hann þá huginn ok röð þat af, at þegar 

um nóttina, er þeir höfðu þar komit, þá fær hann sér 

hest ok ríðr til borgarinnar. Kom hann þar at kveldi 

dags, ok reið hann þegar í borgina. Hann hafði síðan 

hatt yfir hjálmi, ok alvæpni hafði hann. Egill spurði, 

hvar garðr sá væri í borginni, er Arinbjörn átti. Hon- 

um var þat sagt. Hann reið þangat í garðinn. En er 

hann kom at stufunni, steig hann af hesti sínum ok hitti 

mann at máli. Var honum sagt, at Arinbjörn sat yfir 
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Matborði. Egill mælti: „ek vilda, góðr drengr! at þú 

Sengir inn í stufuna ok spyrðir Arinbjörn, hvárt hann 

Vill heldr úti eða inni tala við Egil Skallagrímsson“. 

Maðrinn segir: „þat er mör lítit starf, at reka þetta er- 

endi“, Hann gekk inn í stufuna ok mælti stundarhátt: 

sMaðr er hör kominn úti fyrir durum“, segir hann, „mik- 

ill sem tröll, en sá bað mik ganga inn, ok spyrja, hvárt 

bú vildir úti eða inni tala við Egil Skallagrímsson“. 

Arinbjörn sagði: „gakk ok bið hann bíða úti, ok mun 

hann eigi lengi þurfa“. Hann gjörði, sem Arinbjörn mælti, 

Bekk út ok sagði, sem mælt var við hann. Arinbjörn 
bað taka upp borðin. Síðan gekk hann út, ok allir hús- 

karlar hans með honum. Ok er Arinbjörn hitti Egil, 

heilsaði hann honum vel ok spurði, hví hann var þar 

kominn. Egill segir í fám orðum hit ljósasta af um ferð 

Sína, „en nú skaltu fyrir sjá, hvert ráð ek skal taka, ef 

þú vill nökkut lið veita mör“. „Hefir þú nökkura menn 

hitt í borginni“, segir Arinbjörn, „þá er þik muni kennt 

hafa, áðr þú komt higat í garðinn? „Enga“, segir Egill. 

„Taki menn þá vápn sín“, segir Árinbjörn. Þeir gjörðu 

Svá. En er allir menn váru vápnatir, þá gengu þeir í 

konungsgarð. Ok er þeir komu til hallar, þá klappaði 
Arinbjörn á durum ok bað upp láta, ok segir, hverr þar 

Var. Dyrverðir létu þegar upp. hurðina. Konungr sat 

þá yfir borðum. „Arinbjörn bað þá ganga inn tólf menn; 
nefndi til þess Egil ok tíu menn aðra. „Nú skaltu, Egill! 

Íæra konungi höfuð þitt ok taka um fót honum, en ek 
mun túlka mál þitt“. Síðan ganga þeir inn. Gekk Ar- 

inbjörn fyrir konung ok kvaddi hann. Konungr fagnaði 

honum, ok spurði, hvat hann vildi. Arinbjörn mælti: „ek 

fylgi hingat manni þeim, er kominn er um langan veg, 

át sækja vór heim ok sættast við yór. Er yór þat vegr, 
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mikill, herra! er úvinir yðrir fara sjálfviljandi af öðrum 

löndum, ok þykkjast eigi mega bera reiði yðra, þó at þér 

söt hvergi nær. Láttu þér nú verða höfðingliga við þenna 

mann. Lát hann fá af þér góða sætt fyrir þat, er hann 

hefir gjört þinn veg svá mikinn, sem nú má sjá, farit 
yfir mörg höf ok torleiði heiman frá búum sínum. Bar 

honum enga nauðsyn til þessar farar, nema góðvili við 

þik, konungr! þvíat vel mátti hann gæta sín á Íslandi 

fyrir reiði þinni“. þá litabist konungr um, ok sá hann 

fyrir ofan höfuð mönnum, hvar Egill stóð. Konungr 

kenndi hann skjótt, ok hvessti augun á hann, ok mælti: 

„hví vartu svá djarfr, Egill! at þú þorðir at fara á fund 

minn? Leystist þú svá höðan næstum, at þér var engi 

ván lífs af mör“. Þá gekk Egill at borðinu ok tók um 

fót konungi. Hann kvað þá: 

Kominn em ek á jó ifa 

angrbeittan veg langan 

öldu, enskrar foldar 

atsitjanda at vitja. 

Nú hefir sískelfir sjálfan 

svárþátt Haralds áttar 

við ofrhuga yfrinn 

undarbliks of fundinn. 

Eiríkr konungr segir: „ekki þarf ek at telja upp sakir á 

hendr þér, þvíat þær eru svá margar ok stórar, at ein 

hver má vel endast til þess, at þú komir aldri héðan 

lífs. Áttu engis annars af ván, en þú munt hör deyja 

skulu.  Máttir þú þat vita áðr, at þú mundir enga 

sætt af mör fá“. Gunnhildr mælti: „hví skal eigi 

þegar drepa Egil, eða mantu eigi nú, konungr! hvat 

Egill hefir til þín gjört, drepit vini þína ok frændr, ok 

þar á ofan son þinn, en nítt sjálfan þik; eðr hvar viti 

ta 
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Menn slíku bellt við konungmann“? Arinbjörn segir: „ef 

Egill hefir mælt illa til konungs, þá má hann þat bæta í 
lofsorðum, þeim er allan aldr megi uppi vera“. Gunn- 

hildr mælti: „vör viljum ekki lof hans heyra. Láttu, 
konungr! leiða Egil út ok höggva hann. Vil ek eigi 
heyra orð hans ok eigi sjá hann“. Þá mælti Arinbjörn: 

stigi mun konungr láta at eggjast um öll níðingsverk þín. 

Eigi mun hann láta Egil drepa í nótt, þvíat náttvíg eru 

Morðvíg“. Konungr segir: „svá skal vera, Arinbjörn! 

Sem þú biðr, at Egill skal lifa í nótt. Hafðu hann heim 

með þör ok fær mör hann á morgin“. Arinbjörn þakkaði 
konungi orð sín. „Væntu vör, herra! at héðan af muni 

Skipast mál Egils á betri leið. En þótt Egill hafi stórt 
til saka gjört við vör, þá líti þér á þat, at hann hefir 

mikils.misst fyrir yðr, frændum. Haraldr konungr, faðir 

Þinn, tók af lífi ágætan mann, Þórólf, föðurbróður Egils, 

af rógi vándra manna, en af engum sökum. En þér, 

konungr! bratut lög á Agli fyrir sakir Bergönundar, en 

bar á ofan vildu þör hafa Egil at dauðamanni, ok dráput 

Menn af honum, en ræntut hann fö öllu, ok þar á ofan 

Sjörðut þör hann útlaga, ok rákut hann af landi, en Egill 
er engi ertinga-maðr, en hvert mál er maðr skal dæma, 

þá verðr at: líta á tilgjörð með efnum. Mun ek varð- 
Veita Egil náttlangt“. Ganga þeir Arinbjörn heim til 

húss, ok er þeir komu í garðinn, þá ganga þeir tveir í 

lopt nökkut lítit, ok ræða um þetta mál. Segir Arin- 

björn svá: „allreiðr var konungr nú, en heldr þótti mér 

Mmýkjast skaplyndi hans, áðr létti, ok mun nú hamingja 

Skipta, hverr upp kemr. Veit ek, at Gunnhildr mun 
allan hug á leggja, at spilla þínu máli. Nú vil ek, at 
Vit takim þat ráð upp, attú vakir í alla nótt ok yrkir 
lofkvæði um Eirík konung. Þætti mér þá vel, ef þat 

10 
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yrði drápa tvítug, ok mættir þú kveða á morgin, er vit 

komum fyrir konung. Svá gjörði Bragi, frændi þinn, þá 
er hann varð fyrir reiði Bjarnar Svía-konungs, at hann 

orti drápu tvítuga um hann á einni nátt, ok þá þar fyrir 

höfuð sitt.: Nú mætti ok svá vera, at vit bærim. gæfu 

til við konung, svá at þér kæmi þat í frið, ef þú fengir 

drápuna fært honum“. Egill segir: „freista skal ek þessa 

ráðs, er þú vill, en ekki hefi ek við því búizt, at yrkja 

lof um Eirík konung“. Arinbjörn bað hann freista- 

Síðan gekk Arinbjörn í brutt, ok lét bera þangat vist ok 

drykk í loptit. Var Egill þar einn um nóttina. Arin- 

björn gekk til manna sinna, ok sátu þeir við drykk til 

miðrar nætr. Þá gekk Arinbjörn til svefnhúss ok sveit 

hans, ok áðr hann af klæddist, gekk hann upp í loptit til 

Egils, ok spurði, hvat þá liði um kvæðit. Egill segir, at 

ekki var ort.  „Hefir hér setit svala ein við glugginn ok 

klakat í alla nótt, svá at ek hefi aldrigi beðit ró fyrir“. 

Síðan gekk Arinbjörn á brott ok út um dyrr þær, €f 

ganga mátti upp á húsit, ok settist við glugg þánn á 
loptinu, er fuglinn hafði áðr við setit. Hann sá, at ham- 

hleypa nökkur fór annan veg af húsinu. Arinbjörn sat 

þar við glugginn alla: nóttina, til þess er lýsti. En síðan 

er Arinbjörn hafði. þar komit, þá orti Egill alla drápuna, 

ok hafði fest svá, at hann mátti kveða um morgininn, 

þá er hann hitti Arinbjörn. „Þeir höldu vörð á, nær tími 

mundi vera at hitta konung. 

63. Kapiítuli. 

Egill flutti kvæðit. 

Eiríkr konungr gekk til borða at vanda sínum, ok 

var þá fjölmenni mikit með honum. „Ok er Arinbjörn 

varð þess varr, þá gekk hann með alla sveit sína alvápn“ 
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aða í konungsgarð, þá er konungr sat: yfir borðum. Arin= 

björn  krafði. sör inngöngu í höllina. Honum var þat 
ok heimult gjört. Ganga þeir Egill inn með helming 

Sveitarinnar, en annarr“ helmingr stóð úti fyrir durum. 

Arinbjörn. kvaddi: konung, en konungr fagnaði honum vel. 

Arinbjörn mælti: „nú:er hör: kominn Egill.  Hefir hann 

ekki leitat til brótthlaups í nótt. Nú viljum vér vita, 

herra! hverr hans hluti skal vera. Vænti ek, áttú munir 

láta hann njóta orða minna, þvíat mör þykkir allmiklu 
Skipta, at Egill fái sætt af yór. Hefi ek þat gjört, sem 
Vert var, at ek hefi engan hlut til þess sparat, at gjöra 

ok mæla :svá, at yðvarr vegr væri þá meiri en áðr. Hefi 
ek ok látit allar mínar eigur ok frændr ok vini, er ek 

átta í Noregi, ok fylgt yðr, er allir lendir menn yórir skild- 

ust við yr; ok er þat makligt, þvíat þú hefir marga 

hluti tilmín stórvel gjört“. Þá mælti Gunnhildr: „hættu, 

Arinbjörn! ok tala ekki svá langt um þetta. Margt hefir 

bú vel gjört við Eirík konung, ok hefir hann þat fullu 
launat. Er þör miklu meiri vandi á við Eirík konung 

en Egil. Er þér þess ekki biðjanda, at Egill fari refsinga- 

laust höðan af fundi Eiríks konungs, slíkt sem hann hefir 
til saka gjört“. Þá mælti Arinbjörn: „ef þú, konungr! 

ok þit Gunnhildr hafit þat einráðit, at Egill skal hör 

enga sætt fá, þá er þat drengskapr, at gefa honum frest 

ok fararleyfi um viku sakir, at hann forði sör, þó hefir 
hann at sjálfvilja sínum farit hingat á fund yðvarn, ok 

Vænti sör af því friðar. Fara þá enn skipti yður, sem 

Verða má, þaðan frá“.  Gunnhildr mælti: „sjá kann ek 

á þessu, Arinbjörn! at þú ert hollari Agli en Eiríki kon- 

ungi; ef Egill skal ríða héðan viku í brott í friði, þá mun 

hann kominn til Aðalsteins konungs á þessi stundu. En 

Eiríkr konungr þarf nú ekki at dyljast í því, at honum 
10 
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verða nú allir konungar ofreflismenn; en fyrir skömmu 

mundi þat þykkja ekki líkligt, at Eiríkr konungr mundi 

eigi hafa til þess vilja ok atferð, at hefna harma sinna 

á hverjum manni, slíkum sem Egill er“. Arinbjörn segir: 

„engi: maðr mun Eirík kalla at meira mann, þó at hann 

drepi einn bóndason útlendan, þann er gengit hefir á vald 
hans. En ef konungr vill miklast af þessu, þá skal ek 

þat veita honum, at þessi tíðindi skulu heldr þykkja frá- 

sagnarverð, því at vit Egill munum nú veitast at, svá 

at:jafn-snimma skal okkr mæta báðum. Muntu, kon- 
ungr! þá dýrt kaupa líf Egils; um þat er vér erum allir 

át velli lagðir, ek ok sveitungar mínir. Mundi mik ann- 

ars vará af yór, en þú mundir mik vilja leggja heldr at 

jörðu, én láta mik þiggja eins mannslíf, er ek bið“. Þá 

svarar konungr: „allmikit kapp leggr þú á þetta, Arin- 

björn! at veita Agli lið. Trauðr mun ek til vera, at gjöra 
þér skaða, ef því er atskipta, ef þú vill heldr leggja fram 

líf þitt, en hann sé drepinn. En ærnar eru sakir til við 

Egil, hvat sem ek læt gjöra við hann“. Ok er konungr 

hafði þetta: mælt, þá gekk Egill fyrir hann, ok hóf upp 

kvæðit, ok kvað hátt, ok fékk þegar hljóð. 

Hér hefr Höfuðlausn. 

1 2 

Vestr fór ek of ver, Buðumk hilmir 156; 

en ek Viðris ber þar á ek hróðrar kvöð. 

munstrandar mar; Ber:ek Óðins mjöð 

svá er mitt of far. á Engla bjöð. 

Dró ek eik á flot Lof at vísa vann, 

við ísabrot; víst mæri ek þann; 

í hlóð ek mærðar hlut hljóðs biðjum hann, 

minnis-knarrar skut. þvíat hróór of fann. 



As 

Hygg vísir at 

(vel sómir þat), 

hvé ek þylja fat, 

ef ek þögn of gat. 

Flestr maðr of frá, 

hvat fylkir vá; 

en Viórir sá, 

hvar valr of lá. 

4. 

Óx hjörva hlöm 

við hlífar þröm. 

Guðr óx um gram, 

gramr sótti fram. 

Þar heyrðist þá 

(þaut mækis á) 

málmhríðar spá, 

sú er mest of lá. 

je 

Var-at villr staðar 

vefr Darraðar 

of grams glaðar 

geirvangs-raðar, 

þars í blóði 

í brimils móði 

Vvöllr of þrumdi, 

en und um glumdi. 

6. 

(Fyrsta stef) 

Hnö firða fit 

við fleina hnit. 
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Orðstír of gat 

Eiríkr at þat 

{ás 

lAnnat stefjamál| 

Fremr mun ek segja, 

ef firðar þegja; 

frágum fleira 

til frama þeira. 

(Estust undir 

við jöfurs fundi; 

brustu brandar 

við blár randar. 

8. 

Hlam hryns-öðul 

við hjálmröðul; 

beit bengrefill, 

þat var blóðrefill. 

Frá ek, at félli 

fyrir fetils svelli 

Óðins eiki 
í járnleiki. 

ðí 

{Annat stef) 

Þá var odda at 

ok eggja gnat. 

Orðstír of gat 

Eiríkr at þat. 

10. 

(þriðja stefjamál| 

Rauð hilmir hjör, 

þar var hrafna-gjör, 

fleinn hitti fjör, 
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flugu dreyrug spjör. 

ól flagðs gota 

fárbjóðr Skota; 

trað nipt Nara 

náttverð ara 

li 

Flugu hjaldr-tranar: 

of hræs lanar, 

váru-t blóðs-vanar 

benmás granar. 

Sleit und freki, 

en oddbreki 

gnúði hrafni 

á höfuðstafni.. 

12. 

{þriðja stef}! 

Kom gríðar læ 

á Gjálpar skæ. 

Bauð úlfum hræ 

Eiríkr of sæ. 

ilt, 

{Fjórða stefjamál| 

Beit fleinn floginn, 

þá var friðr loginn; 

var álmr dreginn, 

því varð úlfr feginn. 

Brustu: broddar, 

en bitu oddar. 

Báru hörvar 

af bogum örvar. 

14. 

Verpr broddfleti 

63. Kap. 

með baugseti 

hjörleiks hvati, 

hann er blóðskati. 

Þróast hér sem hvar 

(hugat mæli ek þar). 

Frétt er austr um mar 

Eiríks of far. 

15: 

{Fjórða stef) 

Jöfurr sveigði ý, 

flugu unda bý. 

Bauð úlfum hræ 

Eiríkr of sæ. 

16. 

ÍFimta stefjamál| 

En mun ek vilja 

frá verjum skilja 

skapleik skata 

(skal mærð hvata). 

Lætr snót saka 

sverðfrey vaka, 

en skæs Haka 

skíðgarð braka. 

17. 

Brýtr bógvita 

bjóðr hrammbþvita. 

Mun-a hodd-dofa 

hringbrjótr lofa. 

Gladar flotna fjöld 
við Fróða mjöl(d). 

Mjök er hilmi föl 

haukstrandar möl. 
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18. 

Stóðst fólk eigi 

fyrir fjörleygi. 

Gall ý-bogi 

at eggtogi. 

Verpr æ bröndum; 

en jöfurr löndum 

heldr hornklofi; 

hann er næstr lofi. 

3 

lÁlyktan drápunnar). 

Jöfurr hyggi at, 

hvé ek yrkja fat. 

Gott þóttumk þat, 

er ek þögn of gat. 

Hrærða ek munni 

af munar grunni 

Kap. löl 

Óðins ægi 

á jöru-fægi. 

20. 

Bar ek þengils lof 

á þagnar rof. 

Kann ek mála mjöt 

of manna sjöt. 

Ór hlátra ham 

hróðr ber ek fyrir gram. 

Svá fór þat fram, 

at flestr of nam. 

21. 

{Nú fylgir ósk á eptirl. 

Njóti svá bauga 

sem Bragi auga 

vagna vara 

eðr viti tara. 

64. Kapituli. 

Lífgjöf Egils. 

Eiríkr konungr sat uppröttr, meðan Egill kvað kvæit, 

ok hvessti augun á hann. Ok er lokit var drápunni, þá 

Mælti konungr: „bezta er kvæðit fram flutt; en nú hefi 

ek hugsat, Arinbjörn! um mál várt Egils, hvar koma skal. 

Þú hefir flutt mál Egils með ákafa miklum, er þú býór 

at etja vandræðum við mik. Nú skal þat gjöra fyrir 

Þínar sakir, sem þú hefir beðit, at Egill skal fara frá 

mínum fundi heill ok úsakaðr. En þú, Egill! hátta svá 

ferðum þínum, at síðan er þú kemr frá mínum fundi út 

af þessi stufu, þá kom þú aldrigi í augsýn mör nö son- 

um mínum, ok verð aldri fyrir mér né mínu liði. En 

ek gef þör nú höfuð þitt at sinni fyrir þá sök, er þú 
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gekkt á mitt vald. Vil ek eigi gjöra níðingsverk á þér; 

en vita skaltu þat til sanns, at þetta er engi sætt við mik 

né sonu mína ok enga frændr vára, þá er réttar vilja 

reka“. Þá kvað Egill: 

Erumk-a leitt, 

þó at ljótr sé, 

hjálma klett 

af hilmi at þiggja. 

Hvar er sá, at gat 

af göfuglyndum 

æðri gjöf 

alvalds-syni ? 

Arinbjörn þakkaði konungi með mörgum fögrum orðum 

þá sæmd ok vináttu, er hann veitti honum. Þá ganga 
þeir, Arinbjörn ok Egill, heim í garð Arinbjarnar. Síðan 

lét Arinbjörn búa reióskjóta liði sínu. Reið hann brott 

með Agli ok hundrað manna alvápnaðra með honum. 

Arinbjörn reið með lið þat, til þess er þeir komu til 

Aðalsteins konungs, ok fengu þar góðar viðtökur. Bauð 

konungr Agli með sér at vera, ok spurði, hvernig farit 

hafði með þeim Eiríki konungi. Þá kvað Egill; 
Svartbrúnum lét sjónum 

sannspár hugins vára 

(hugr tjáðumk mjök mága) 

magnaóðr Egil fagna. 

Arfstóli kná ek Ála 
áttgöfguðum hattar 

fyrir ragnaðar regni 

ráða nú sem áðan. 

En at skilnaði þeirra Arinbjarnar ok Egils gaf Egill 

Arinbirni gullhringa þá tvá, er Aðalsteinn konungr gaf 

honum, ok stóð mörk hvárr. En Arinbjörn gaf Agli sverð, 
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þat er Dragvandill hét. Þat hafði gefit Arinbirni Þórólfr 

Skallagrímsson, en áðr hafði Skallagrímr þegit af Þórólfi 

bróður sínum, en Þórólfi gaf sverðit: Grímr loðinkinni, son 

Ketils hæings. Þat sverð hafði átt Ketill hæingr ok haft 

í hólmgöngum, ok var þat allra sverða bitrast.  Skild- 
ust þeir með kærleik hinum mesta. Fór Arinbjörn heim 

í Jórvík til Eiríks konungs, en förunautar Egils. ok skip- 

Verjar: hans höfðu þar: frið góðan, ok vörðu varningi sín- 

um í trausti Arinbjarnar. En er á leið vetrinn, fluttust 

Þeir suðr til Englands ok fóru á fund Egils. 

65. Kapituli. 

Af Þorsteini Eiríkssyni og Agli. 

Eiríkr alspakr höt lendr maðr í Noregi. Hann átti 

Þóru, dóttur Þóris hersis, systur Arinbjarnar. Hann 

átti eignir í Vík austr. Hann var maðr stórauðigr ok 

hinn mesti  virðingamaðr, spakr at viti. Þorsteinn höt 

Son þeirra. Hann fæddist upp með Arinbirni, ok var þá 

Vaxinn mjök ok þó á ungum aldri. Hann hafði farit 

Vestr til Englands með Arinbirni. En þat sama haust, . 

Sem Egill hafði komit til Englands, spurðust af Noregi 

þau tíðindi, at Eiríkr alspakr var andaðr, en arf hans 

höfðu tekit ármenn konungs ok kastat á konungs-eign. 

Ok er Arinbjörn ok Þorsteinn spurðu þessi tíðindi, þá 
Björðu þeir þat ráð, at Þorsteinn skyldi fara austr ok 

Vitja  arfsins. Ok er várit leið fram, ok menn bjuggu 

Skip sín, þeir er fara ætluðu landa í millum, þá fór Þor- 
Steinn suðr til Lundúna ók hitti þar Aðalstein konung. 

Bar hann fram jarteiknir ok orðsending Árinbjarnar til 

konungs ok svá til Egils, at hann væri flutningsmaðr við 

konung, at Aðalsteinn konungr gjörði orðsending sína til 

Hákonar konungs fóstra síns, at Þorsteinn næði arfi sín- 
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um ok 'eignum í Noregi. Aðalsteinn konungr var þess 

auóðbeðinn, þvíat Arinbjörn var honum kunnigr at góðu. 

Þá kom ok Egill at máli við Aðalstein konung ok sagði 

honum fyrirætlan sína. „Vil ek í sumar“, "segir hann, 

„fara austr til Noregs, at vitja fjár þess, er:Eiríkr kon- 

ungr rænti mik ok þeir Bergönundr. Sitr nú yfir fé því 

Atli hinn. skammi, bróðir Bergönundar. Veit ek, ef orð- 

sendingar yðrar koma til, at ek mun ná lögum af því 

máli“. Konungr segir, at Egill skal ráða ferðum sínum, 

„en bezt þætti mör, at þú værir með mér, ok gjörðist 
landvarnarmaðr minn, ok réðir fyrir herliði mínu. Mun 

ek fá þér veizlur stórar“. Egill segir: „þessi kostr þykkir 

mér allfýsiligr at taka. Vil ek því játa, en eigi níta, 

en þó verð ek fyrst at fara til Íslands ok vitja konu 

minnar ok fjár þess, er ek á þar“. Aðalsteinn konungr 

gaf Agli kaupskip gott ok þar með farminn. Var þar á 

til þunga hveiti. ok hunang, ok enn mikit fð annat í öðr- 

„um varningi. Ok er Egill bjó skip sitt til hafs, þá réðst 

til farar með honum Þorsteinn Eiríksson, er fyrr var getit, 
„ er síðan var kallaðr Þóruson. Oker þeir váru búnir, 

þá sigldu þeir. Skildust þeir Aðalsteinn konungr ok Egill 

með hinni mestu vináttu. Þeim Agli greiddist vel ferðin; 

komu at Noregi í Vík austr, ok héldu skipinu inn allt í 

Oslóarfjörð. Þar átti Þorsteinn bú á land upp ok svá 

inn allt á Raumaríki. Ok er Þorsteinn kom þar til lands, 

þá veitti hann tilkall um föðurarf sinn við ármennina, 

er setzt höfðu í bú hans.  Veittu Þorsteini margir lið at 

þessu.  Váru þar stefnur til lagðar. Átti Þorsteinn þar 

marga frændr göfga. Lauk þar svá, er skotit var til 

konungs- órskurðar; en Þorsteinn tók við varðveizlu fjár 

þess, er faðir hans hafði átt. - Egill fór til vetrvistar með 

Þorsteini ok þeir tólf saman. Var þangat flutt heim til 
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Þorsteins hveiti ok hunang; var þar gleði mikil um 

vetrinn, ok bjó Þorsteinn rausnarsamliga, þvíat nóg váru 

föng til. 

66. Kapituli. 

Egill ok Þorsteinn fundu konung. 

Hákon konungr Aðalsteinsfóstri réð þá fyrir Noregi, 

Sem fyrr var sagt. Konungr sat þann vetr norðr í Þránd- 

heimi. En er á leið vetrinn, byrjaði Þorsteinn ferð sína, 

ok Egill með honum, ok höfðu. nær þrjá tigi manna. 

Ok er þeir váru búnir, fóru þeir fyrst til Upplanda, það- 

an norðr um Dofrafjall til Þrándheims, ok komu þar á 

fund Hákonar konungs. Báru þeir upp erendi sín við 

konung. Sagði Þorsteinn skyn á máli sínu, ok kom fram 

Vitnum með sér, at hann átti arf þann allan, er hann 

kallaði til. Konungr tók. því máli vel, ok löt Þorstein 
ná eignum sínum, ok þar með gjörðist hann lendr maðr 

konungs, svá sem faðir hans hafði verit. Egill gekk á 
fund Hákonar konungs, ok bar fyrir hann erendi sín, ok 

bar með orðsending Aðalsteins konungs ok jarteiknir hans. 
Egill taldi til fjár þess, er átt hafði Björn hauldr, landa 
ok lausra aura. Taldi hann sör helming fjár þess ok 

Ásgerði konu sinni; bauð þar fram vitni ok eiða með 
Máli sínu; sagði ok, at hann hafði þat allt fram borit 

fyrir Eiríki konungi; löt þat fylgja, at hann hafði þá 

eigi náð lögum fyrir ríki Eiríks konungs, en eggjan Gunn- 

hildar. Egill innti upp allan málavöxt, er fyrr hafði í 

Sjörzt á Gulaþingi. Beiddi hann þá konung unna sör 
laga á því máli. Hákon konungr svarar: „þat hefi ek 

Spurt, at Eiríkr bróðir minn muni þat kalla ok þau Gunn- 
hilar bæði, at þú, Egill! munir hafa kastat steini um 

Megn þör í yórum skiptum. Þætti mér þú vel mega yfir 
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láta, Egill! at ek legða ekki til þessa máls, þó at vit 

Eiríkr bærim eigi gæfu til samþykkis“. Egill mælti: 

„ekki máttu, konungr! þegja yfir svá stórum málum, 

þvíat allir menn hér í landi, innlenzkir ok útlenzkir, skulu 

hlýða yðru boði ok banni. Ek hefi spurt, at þér setit 

lög hér í landi ok rétt hverjum manni. Nú veit ek, at 

þér munut mik láta þeim ná, sem aðra menn. Þykkj- 

umst ek til þess hafa burði ok frændastyrk hér í landi, 

at hafa rétt af Atla hinum skamma. En um mál okkur 

Eiríks konungs er yðr þat at segja, at ek var á hans 

fund, ok skildumst vit svá, at hann bað mik í friði fara, 

hvert er ek vilda. Vil ek bjóða yór, herra! mína fylgd 

ok þjónustu. Veit ek, at vera munu hér með yðr þeir 

menn, er ekki munu þykkja vígligri á velli at sjá, en ek 

em. Er þat mitt hugboð, at eigi líði langt, áðr fundi 

ykkra Eiríks konungs muni saman bera, ef yór endist 

aldr til. Þykkir mér þat undarligt, ef eigi skal þar koma, 

at þér þykki Gunnhildr eiga sona uppreist marga“. Kon- 

ungr segir: „ekki muntu, Egill! gjörast mér handgenginn. 

Miklu hafi þér frændr meira skarð höggit í ætt vára, en 

þér muni duga at staðfestast hér í landi. Far þú til 

Íslands út, ok ver þar at föðurarfi þínum. Mun þör þá 

verða ekki mein at oss frændum. En hér í landi er þess 

ván um alla þína daga, at vér frændr sém ríkri. En 

fyrir sakir Aðalsteins konungs fóstra míns, þá skaltu hafa 

hér frið í landi ok ná lögum ok landsrétti, þvíat ek veit, 

at honum er á þér elska mikil“. Egill þakkaði konungi 
orð sín, ok beiddist þess, at konungr skyldi fá honum 

sannar jarteiknir sínar til Þórðar á Aurland eða annarra 

lendra manna í Sogni ok á Hörðalandi. Konungr sagði, 

at svá skyldi vera. 
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67. Kapítuli. 
Egill drap Ljót hinn bleika. 

Þeir Þorsteinn ok Egill bjuggu ferð sína, þegar þeir 

höfðu lokit erendum sínum. Fara þeir þá aptr á leið, 

ok er þeir koma suðr um Dofrafjall, þá segir Egill, at 

hann vill fara ofan til Raumsdals ok síðan suðr sunda- 

leið. „Vil ek“ segir hann, „lúka  erendum mínum í 

Sogni ok á Hörðalandi, þvíat ek vil búa skip mitt í sumar 

til Íslands út“. Þorsteinn bað hann ráða ferð sinni. Skiljast 

þeir Þorsteinn ok Egill. Fór Þorsteinn suðr um dali ok 

alla leið, til þess er hann kom til búa sinna. Bar hann 

þá fram jarteiknir konungs ok orðsending fyrir ármennina, 

at þeir skyldi láta fö þat allt, er þeir hafa upp tekit ok 

Þorsteinn kallaði til. Mælti þá ok engi í móti. Tók hann 
þá fö sín öll. Egill fór leiðar sinnar ok þeir tólf sam- 

an. Komu þeir fram í Raumsdal; fengu sér þá flutn=- 

ingar; fóru síðan suðr á Mæri. Er ekki sagt frá ferð 

þeirra, fyrr en þeir komu í ey þá, er Höð heitir, ok fóru 

til gistingar á bæ þann, er heitir á Blindheimi. Þat var 

Söfugr bær. Þar bjó lendr maðr, er Friðgeirr hét. Hann 

Var ungr at aldri, ok hafði nýtekit við föðurarfi sínum. 

Móðir hans höt Gyða. -Hón var systir Arinbjarnar hersis, 

Skörungr mikill ok göfug kona. Hón var at ráðum með 

syni sínum Friðgeiri. Höfðu þau þar rausnarbú mikit. 

Þar fengu þeir allgóðar viðtökur. Sat Egill um kveldit 

hit næsta Friðgeiri, ok förunautar hans þar utar frá. Var 

bar drykkja mikil ok dýrlig veizla. Gyða húsfreyja gekk 
um kveldit til tals við Egil. Hón spurði at Arinbirni, 

bróður sínum, ok enn at fleirum frændum sínum ok vin- 

um, þeim er til Englands höfðu farit með Arinbirni. Egill 

Sagði henni þat, sem hón spurði. Hón spurði, hvat til 
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tíðinda hefði gjörzt í ferðum „Egils. Hann segir henni 

af hit ljósasta. Þá kvað hann: 

Uróumk leið hin ljóta 
landbeiðaðar reiði. 

Sígr-at gaukr, ef glamma 

gamm veit um sik þramma. 

Þar naut ek enn, sem optar, 

Arnstalls-sjötul-bjárnar. 

Hnígr-at hjallr sá, er holla 

hjálpendr of för gjálpar. 
Egill var allkátr um kveldit, en Friðgeirr ok heimamenn 

váru heldr hljóðir. Egill sá þar mey fagra ok vel búna. 

Honum var sagt, at hón var systir Friðgeirs. Mærin var 

úkat ok grét einart um kveldit. Þat þótti þeim undar- 

ligt. Þar váru þeir um nóttina. En um morgininn var 

veðr hvasst ok eigi sæfært. Þar þurftu þeir far ór eyj- 

unni. Þá gekk Friðgeirr ok bæði þau Gyða til fundar 

við Egil. Buðu þau honum þar at sitja með förunauta 

sína, til þess er gott væri færi-veðr, ok hafa þaðan far- 
arbeina, þann sem þeir þyrfti. Egill þekktist þat. Sátu 

þeir þar veórfastir þrjár nætr, ok var þar hinn mesti 

mannfagnaðr. Eptir þat gjörði veðr lygnt. Stóðu þeir 

Egill þá upp snimma um morgininn ok bjuggust; gengu 

þá til matar, ok var þeim gefit öl at drekka, ok sátu þeir 

um hríð. Síðan tóku þeir klæði sín. Egill stóð upp ok 

þakkaði bónda ok húsfreyju beina sinn; ok gengu síðan 

út. Bóndi ok móðir hans gengu á götu með þeim. Þá 

gekk Gyða til máls við Friðgeir son sinn, ok talaði við 

hann lágt. Egill stóð meðan ok beið þeirra. Egill mælti 

við meyna: „hví grætr þú, mær! Ek sé þik aldri káta“. 

Hón mátti engu svara, ok grét at meir. Friðgeirr segir 
móður sinni hátt: „ekki vil ek nú biðja þess. Þeir eru 



67. Kap. 159 

nú búnir ferðar sinnar“. Þá gekk Gyða at Agli ok mælti: 

„ek mun segja þör, Egill! tíðindi þau, sem hér eru með 
0ss. Maðr heitir Ljótr hinn bleiki. Hann er berserkr ok 

hólmgöngumaðr. Hann er úþokkasæll. Hann kom hér 

ok bað dóttur minnar, en. vér svöruðum honum skjótt ok 

Synjuðum honum ráðsins. Síðan skoraði hann til hólm- 

Böngu á Friðgeir son minn, ok á hann at koma á morgin 

til hólmsins í ey þá, er Vörs heitir. Nú vilda ek, Egill! 

at þu færir til hólmsins með Friðgeiri. Mundi þat sann- 

ast, ef Arinbjörn væri hér í landi, at vér mundim eigi 

bola ofríki slíkum manni, sem Ljótr er“. Egill segir: 

„skylt er þat, húsfreyja! fyrir sakir Arinbjarnar, frænda 

þíns, at ek fara, ef honum þykkir sör þat nökkut full- 

ting“. „Þá gjörir þú vel“, segir Gyða. „Skulu vér þá 

ganga inn í stufu ok vera öll saman daglangt“. Ganga 

beir Egill þá inn í stufu ok drukku. Sátu þeir þar um 

daginn. En at kveldi komu vinir Friðgeirs, þeir er til 

ferðar váru ráðnir með honum, ok var þar fjölmennt um 

Móttina. Var þar þá veizla mikil. En eptir um daginn 

bjóst Friðgeirr til ferðar ok margt manna með honum. 

Var þar Egill í för. Þá var gott færi- veðr. Fara þeir 
Síðan ok koma í eyna. Þar var fagr völlr skammt frá sjónum, 

er hólmstefnan skyldi vera. Var þar markaðr hólmstaðr, 

lagðir steinar í hring utan um. Nú kom þar Ljótr með 

lið sitt.  Bjóst hann þá til hólmgöngu. Hann hafði skjöld 
ok sverð. Ljótr var allmikill maðr ok sterkligr. Ok 

er hann gekk fram á völlinn at hólmstaðnum, þá kom á 

hann berserksgangr. Tók hann þá at grenja illiliga ok 
beit í skjöld sinn. Friðgeirr var ekki mikill, grannligr 

Ok frfór sjónum, ok ekki sterkr. Hafði hann ok ekki 
Staðit í bardögum. En er Egill sá Ljót, þá kvað hann 
Vísu: 
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Er-a Friðgeiri færi 

(förum móts á vit, sörvar! 

skulum banna mjök manni 

mey) örlygi at heyja 

við þann, er bítr, ok blótar 

bönd, elhvötuð Göndlar, 

(alfeigum skýtr ægir 

augum) skjöld á baugi. 

Ljótr sá, hvar Egill stóð, ok heyrði orð hans. Hann 
mælti: „gakk higat, hinn mikli maðr! á hólminn ok berst 

við mik, ef þú ert allfúss til. Er þat miklu jafnligra, 
en ek berjumst við Friðgeir, þvíat ek þykkjumst eigi at 

meiri maðr, þó at ek leggja hann at jörðu. þá kvað 

Egill: 

Er-at lítillar Ljóti 

(leik ek við hal bleikan 

við bifteini) bænar 

(brynju) rétt at synja. 

Búumst til vígs, en vægðar 

ván lætk-a ek hánum; 

skapa verðum vit skildi, 

skæru-drengr! á Mæri. 

Síðan bjóst Egill til hólmgöngu við Ljót. Egill hafði 

skjöld þann, sem hann var vanr at hafa, en hann var 

gyrðr sverði því, er hann kallaði Naðr, en hann hafði 

Dragvandil í hendi. Hann gekk inn yfir mark þat, er 

hólmstefnan skyldi vera; en Ljótr var þá eigi búinn. 

Egill tók sverðit ok kvað vísu: 

Höggvum hjaltvönd skyggðum. 

Hæfum rand með brandi. 

Reynum randar mána. 

Rjóðum sverð í blóði. 
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Stýfum Ljót af lífi. 

Leikum sárt við bleikan. 

Kyrrum kappa errinn 

(komi arn á hræ) járnum. 

Þá kom Ljótr fram á vígvöllinn ok segir upp hólm- 

Söngulög, at sá skal bera níðingsnafn jafnan síðan, er út 

hopar um marksteina þá, er upp eru settir í hring um 

hólmgöngu-staðinn. Síðan rennast þeir at, ok höggr 

Egill til Ljóts, en Ljótr brá við skildinum, en Egill hjó 

hvert högg at öðru, svá at Ljótr fökk ekki höggvit í 

Móti. Hann hopaði undan til höggrúmsins, en Egill fór 

Jafn-skjótt eptir, ok hjó sem ákafast. Ljótr fór út um 

Marksteinana ok víða um völlinn. Gekk svá hin fyrsta 

hríð. Þá beiddist Ljótr hvíldar. Egill löt þat ok vera. 
Nema þeir þá stað ok hvíldu sik. Þá kvað Egill: 

Fyrir þykkir mér, fura 

flein-stökkvandi! nökkvat 

(hræðist hodda beiðir) 

happlauss fara kappi. 

Vegr-at fast sá, er frestar, 

fleindöggvar stafr, höggum. 

Vábeyðan ferr víðan 

vall fyrir rotnum skalla. 

Þat váru hólmgöngulög í þann tíma, at sá, er skorar á 

Mann annan til einhvers hlutar, ok fengi sá sigr, er á 

Skoraði, þá skyldi sá hafa sigrmál þat, er hann hafði 

tilskorat. En ef hann fengi úsigr, þá skyldi hann leysa 

Sik þvílíku fð, sem á kveðit væri. En ef hann fölli á 
hólmi, þá hafði hann fyrirgjört allri eigu sinni, ok skyldi 

Sá taka arf, er hann felldi á hólmi. Þat váru ok lög, ef 

Útlendr maðr andaðist, sá er þar í landi átti engan erfingja, 
bá gekk sá arfr í konungs-garð. Egill bað, at Ljótr 

11 
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skyldi búinn verða. „Vil ek, at vit reynim nú hólm- 

göngu þessa“. Ljótr spratt þá skjótt á fætr. Þá hljóp 

Egill at honum, ok hjó þegar til hans. Gekk hann þá 

svá nær honum, at hann hrökk fyrir, ok bar þá skjöld- 

inn af honum. Þá hjó Egill til Ljóts, ok kom á fyrir 

ofan kné, ok tók af fótinn. Féll Ljótr þá, ok var þegar 

örendr. Þá gekk Egill þar til, er þeir Friðgeir váru. 

Var þetta verk honum allvel þakkat. Þá kvað Egill: 

Féll sá, er flest hit illa, 

(fót hjó skáld af Ljóti) 

úlfgrennir, hefir unnit. 

Eir veittak Friðgeiri. 

Sék-a ek lóns til launa 

logbrjótanda í móti. 

Jafnt var mér í gný geira 

gamanleik við hal bleikan. 

Ljótr var lítt harmdauði af mönnum, þvíat hann hafði 

verit hinn mesti úeiru-maór. Hann var svænskr at ætt, 

ok átti enga frændr þar ílandi. Hann hafói komit þangat 

ok aflat sér fjár á hólmgöngum. Hann hafði fellt marga 

góða bændr, ok skorat áðr á þá til hólmgöngu ok til jarða 

þeirra ok óðala; var þá orðinn stórauðigr, bæði at lönd- 

um ok lausum aurum. Egill fór heim með Friðgeiri af 
hólmstefnunni. Dvaldist hann þar þá litla hríð, áðr hann 

fór suðr á Mæri. Skildust þeir Egill ok Friðgeirr með 
miklum kærleik. Bauð Egill Friðgeiri um, at heimta 

jarðir þær, er Ljótr hafði átt. Fór Egill sína leið; kom 

fram í Fjörðum. Þaðan fór hann inn í Sogn á fund 

Þórðar á Aurlandi. Tók hann vel við honum. Bar hann 

fram erendi sín ok orðsendingar Hákonar konungs. Tók 

Þórðr vel ræðum Egils ok höt honum liðveilu sinni um 

þat mál. Dvaldist Egill þar lengi um várit með Þórði. 
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Gs. Kapituli. 
Af ferðum Egils. 

Egill gjörði för sína suðr á Hörðaland. Hann hafði 

til þeirrar róðrarferju, ok þar á þrjá tigi manna. Þeir 

koma einn dag í Fenhring á Ask. Gekk Egill þar til 
með tuttugu menn, en tíu gættu skips. Atli hinn skammi 

Var þar: fyrir með nökkura menn. Egill lét hann út kalla 

ok segja, at: Egill Skallagrímsson átti erendi við hann. 

Atli tók vápn sín ok allir þeir menn, er þar váru vígir 

fyrir, ok gengu út síðan. Egill mælti: „svá ermér sagt, 

Atli! at þú munir hafa at varðveita fö þat, er ek.á at 

réttu ok Ásgerðr kona mín. Muntu heyrt hafa þar fyrr 

um rætt, at ek kallaði mér arf Bjarnar haulds, er Berg- 

önundr, bróðir þinn, hélt fyrir mör. Em ek nú kominn 

at vitja fjár þess, landa ok lausra aura, ok krefja þik, at 

þú látir laust ok greiðir mör í hendr“. Atli segir: „lengi 
höfum vör þat heyrt, Egill! at þú sör újafnaðar-maðr mik- 
ill, en nú mun ek at raun um koma, ef þú ætlar at kalla 

til þess fjár í hendr mör, er Eiríkr konungr domdi til 
handa Bergönundi, bróður mínum. Átti Eiríkr konungr 

þá at:ráða boði ok banni hör í landi. Hugða ek nú hitt, 
Egill! at þú mundir fyrir því hör kominn, at: bjóða mör 

gjöld fyrir bræðr mína, er þú tókt af lífi, ok þú mundir 

bæta vilja rán þat, er þú ræntir hör á Aski. Munda ek 

þá veita svör þessu máli, ef þú flyttir þetta erendi; en 

hör kann ek engu svara“. „Þat mun ek“, segir Egill, 

„bjóða þör, sem ek:bauð Önundi, at Gulaþingslög skipi 
um mál okkur. Tel ek bræðr þína hafa fallit úgilda á 

Sjálfra sinna verkum, þvíat þeir höfðu áðr rænt mik lög- 

um ok lands-rétti, ok tekit fé mitt at herfangi. Hefi ek 

til þessa konungs-leyfi, at leita laga við þik um þetta 
mál. Vil ekstefna þör til Gulaþings ok hafa þar laga- ór- 

ik 
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skurð um mál þessi“. „Koma mun ek“, segir Atli, til 
Gulaþings, ok megu vit þar ræða um þessi mál“. Síðan 

fór Egill í brott með föruneyti sitt. Fór hann þá norðr 

í Sogn ok inn á Aurland til Þórðar mágs síns, ok dvald- 

ist þar til Gulaþings. Ok er menn komu til þings, þá kom 

Egill þar. Atli hinn skammi var og þar kominn. Tóktt 

þeir þá at tala sín mál ok fluttu fram fyrir þeim mönn- 

um, er um skyldu dæma. Flutti Egill fram fjárheimtu, 

en Átli bauð lögvörn í mót, tylftar-eiða, at hann hefði 
ekki fö þat at varðveita, er Egill ætti. Ok er Atli gekk 

at dómum með eiðalið sitt, þá gekk Egill í móti honum 

ok segir, at eigi vill hann eiða hans taka fyrir fö sitt. 

„Vil ek bjóða þér önnur lög, þau, at vit gangim á hólm 

hér á þinginu, ok hafi sá fö þetta, er sigr fær“. þat 
váru ok lög, er Egill mælti, ok forn siðvenja, at hverjum! 

manni var rétt at skora á annan til hólmgöngu, hvárt 

er hann skyldi verja sakir fyrir sik eða sækja. Atli sagði, 
at hann mundi þess eigi synja, at ganga á hólm við Egil, 

„þvíat þú mælir þat, er ek ætta at mæla; þvíat ærinna 

harma á ek at hefna á þör. Þú hefir at jörðu lagt bræðr 
mína tvá, ok er mér mikilla muna vant, at ek halda réttu 

máli, ef ek skal heldr láta lausar eignir mínar áflagð 

fyrir þér, en berjast við þik, er þú býór mör þat“. Síðan 

tóku þeir Atli ok Fgill höndum saman, ok festa þat með 
sör, at þeir skulu á hólm ganga, ok sá, er sigr fær, skal 
eiga jarðir þær, er þeir deildu áðr um. Eptir þat búast 

þeir til hólmgöngu. Gekk Egill fram ok hafði hjálm á 
höfði ok skjöld fyrir sör ok kesju í hendi, en sverðit 

Dragvandil festi hann við hægri hönd sör. - Þat var siðr 

hólmgöngumanna, at þurfa ekki at bregða sverði sínu á 

hólmi, láta heldr sverðit hendi fylgja, svá at þegar 
væri sverðit tiltækt, er hann vildi. Atli hafði hinn sama 
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búnað, sem Egill. Hann var vanr hólmgöngum. Hann 

Var sterkr maðr ok hinn mesti fullhugi. Þar var leiddr 
fram graðungr mikill ok gamall. Var þat kallat blót- 

Naut. Þat skyldi sá höggva, er sigr hefði. Var þat 

Stundum eitt naut; stundum löt sitt hvárr fram leiða, sá 

€r á hólm gekk. Ok er þeir váru búnir til hólmgöngu, 

bá hlaupast þeir at, ok skutu fyrst spjótum, ok festi hvártki 

Spjótit í skildi; námu bæði í jörðu staðar. Síðan taka 

beir báðir tilsverða sinna; gengust þá at fast ok hjuggust 

til, Gekk Atli ekki á hæl. Þeir hjuggu títt ok hart, ok 

Únýttust skjótt skildirnir. Ok er skjöldr Atla var mjök 
únýttr, þá kastaði hann honum; tók þá sverðit tveim 
höndum ok hjó sem tíðast. Egill hjó til hans á öxlina, 
ok beit ekki sverðit. Hann hjó annat ok hit þriðja. Var 
honum þá hægt at leita höggstaðar á Atla, er hann hafði 

enga hlíf. Egill reiddi sverðit af öllu afli, en ekki beit, 
hvar sem hann hjó til. Sér þá Egill, at eigi mun hlýða 

Svá búit, þvíat skjöldr hans gjörðist þá únýtr. Þá lét 
Egill laust sverðit ok skjöldinn, ok hljóp at Atla, ok 
Sreip hann höndum. Kenndi þá aflsmunar, ok féll Atli á 

bak aptr, en Egill greyfðist at niðr, ok beit í sundr í 
honum barkann. Löt Atli þar líf sitt. Egill hljóp upp 

skjótt ok þar til, er blótnautit stóð, greip annarri hendi 

Í granarnar, en annarri í hornit, ok snaraði svá, at fætr 

Vissu upp, en í sundr hálsbeinit. Síðan gekk Egill þar 

til, er stóð föruneyti hans. Þá kvað Egill: 

Beit-at nú, sá er brugðum, 

blár Dragvandill randir, 

af því at eggjar deyfði 

Atli fram hinn skammi. 

Neytta ek afls við ýti 

örmálgastan hjörva. 
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Jaxlbræðr lét ek eyða. 

Ek bar sauð með nauðum. 

Síðan eignaðist Egill jarðir þær allar; er hann hafði til 
deilt, ok hann kallaði at Ásgerðr kona hans hefði átt at 

taka eptir föður sinn. Ekki er getit, at:þá yrði fleira til 

tíðinda á því þingi. Egill fór.þá fyrst inn í Sogn, ok 
skipaði jarðir þær, er hann hafði þá fengit at eiginorði. 

Dvaldist hann þar mjök lengi um várit. „Síðan fór hann 
með föruneyti sitt austr í Vík. Fór hann þá á fund 

Þorsteins ok var þar um hríð. 

69. Kapituli. 

Útkváma Egils. 

Egill bjó skip sitt um  sumarit ok. 'fór, þegar 

hann var búinn. „Hann hölt til Íslands. Honum fórst vel. 

Hölt hann til: Borgarfjarðar, ok kom skipinu skammt frá 

bæ sínum. Löt hann flytja heim varning sinn, en setti 

upp skipit. Var Egill vetr þann at búi sínu. Egill hafði 

nú út haft allmikit fé. Var hann maðr stórauðigr. Hann 
hafði mikit bú ok risuligt. Ekki var Egill íhlutunar- 

samr um mál manna, ok útilleitinn við flesta menn, þá 
er hann var hör á landi. Gjörðust menn ok ekki til 

þess, at sitja yfir hlut hans. Egill var þá at búi sínu, 

svá at þat sætti vetrum eigi allfám. Egill ok Ásgerðr 

áttu börn þau, er nefnd eru. Böðvarr hét son þeirra, 

annarr Gunnarr, Þorgerðr dóttir ok Bera. Þorsteinn var 

yngstr. Öll váru börn Egils mannvæn ok vel viti borin- 

Þorgerðr var elzt barna Egils, Bera þar næst. 
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70. Kapituli. 
Utanferð Egils. 

Egill spurði. þau tíðindi austan um haf, at Eiríkr 
blóðöx hafði fallit í vesturvíking, en Gunnhildr ok synir 

Þeirra Eiríks váru farin til Danmerkr, ok brottu var af Eng- 

landi þat lið allt, er þeim hafði þangat fylgt. Þat spurði 

hann ok, at Arinbjörn var þá kominn til Noregs. "Hafði 

hann fengit veizlur sínar ok eignir þær, (er) hann hafði átt, 

ok var kominn í kærleika mikla við konung. Þótti Agli 

þá enn fýsiligt gjörast, at fara til Noregs. Þat fylgdi ok 

tíðinda-sögu, at Aðalsteinn konungr var andaðr. Réð þá 
fyrir Englandi bróðir hans Játmundr. Egill bjó þá skip 

sitt, ok röð háseta til. Önundr sjóni röðst þar til, son 

Ána frá Ánabrekku. Önundr var mikill, ok þeirra manna 

Sterkastr, er þá váru þarí sveit. Eigi var þat einmælt, 

at hann væri eigi hamrammr. Önundr hafði opt verit í 

förum landa í milli. Hann var nökkuru eldri en Egill. 

Með þeim hafði lengi verit vingott. Ok er Egill var 

búinn, löt hann í haf, ok greiddist þeirra ferð vel; komu 

at miðjum Noregi. Ok er þeir'sá land, stefndu þeir inn 

Í Fjörðu. Þeir fengu skjótt tíðindi af landinu, ok var 

beim sagt, at Arinbjörn var heima at búum sínum. Heldr 
Egill þangat skipi sínu í höfn sem næst bæ Arinbjarnar. 

Síðan fór Egill at finna Arinbjörn ok varð þar fagna- 

fundr mikill með þeim. Bauð Arinbjörn Agli þangat til 

Vistar ok föruneyti hans, því er hann vildi at þangat 

Íæri. Egill þekktist þat, ok löt ráða skipi sínu til hlunns, 

en hásetar vistuðust. Egill fór til Arinbjarnar ok þeir 

tólf saman. Egill hafði látit gjöra langskips-segl, mjök 

Vandat. „Segl þat gaf hann Arinbirni ok enn fleiri gjafir, 

bær er sendiligar váru.“ Var Egill þar um vetrinn í góðu 

Yfirlæti. „Egill fór um vetrinn suðr í Sogn at landskyld- 
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um sínum; dvaldist þar mjök lengi. Síðan fór hann 

norðr í Fjörðu. Arinbjörn hafði jólaboð mikit. Bauð 

til sín vinum sínum ok höraðsbóndum. Var þar fjöl 

menni mikit ok veizla góð. Hann gaf Agli at jólagjöf 

slæður, gjörvar af silki ok gullsaumaðar mjök, settar fyrir 

allt gullknöppum í gegnum niðr. Arinbjörn hafði látit 

gjöra klæði þat við vöxt Egils. Arinbjörn gaf Agli al- 

klæðnað nýskorinn at jólum. Váru þar skorin í ensk 

klæði með mörgum litum. Arinbjörn gaf margs konar 

vingjafir um jólin þeim mönnum, er hann höfðu heim- 

sótt, þvíat Arinbjörn var allra manna örvastr ok mestr 

skörungr. Þá orti Egill vísu: 

Sjálfráði lét slæður 

silki drengr of fengit 

gullknappaðar greppi. 

Get ek aldri vin betra. 

Arinbjörn hefir árnat 

eirarlaust, eða meira, 

(síð man seggr of fæðast 

slíkr) oddvita ríki. 

“1. Kapituli. 

Úgleði Egils. 

Egill fékk úgleði mikla eptir jólin, svá at hann kvað 

eigi orð. Ok er Arinbjörn fann þat, þá tók hann ræðu 

við Egil ok spurði, hverju þat gegndi, úgleði sú, er hann 

hafði. „Vil ek“, segir hann, „at þú látir mik vita, hvárt 

þú ert sjúkr, eða berr annat. til, ok mega ek bætr á vinna“. 

Egill segir: „engar hefi ek kvelli-sóttir, en áhyggjur hefi 

ek miklar um þat, hversu ek skal ná fé því, er ek vann 

til, þá er ek fellda Ljót hinn bleika norðr á Mæri. Mér 

er sagt, at ármenn konungs hafi þatfð allt upp tekit ok 
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kastat á konungs-eigu. Nú vil ek þar til hafa þitt lið- 
sinni um þessa fjárheimtu“. Arinbjörn segir: „ekki ætla 

ek þat fjarri landslögum, at þú eignaðist fé þat, en þó 
þykkir mör nú féit fastliga komit. Er konungs-garðr 

rúmr inngangs, en þröngr brottfarar. Hafa oss orðit 

Margar torsóttar fjárheimtur við ofreflismennina, ok sátu 

vér þá í meira trausti við konung, en nú er, þvíat vin- 

átta okkur Hákonar konungs stendr grunnt, þó at ek verða 

svá at gjöra, sem fornkveðit orð er, at þá verðr eik at 

fága, er undir skal búa“. „Þar leikr þó minn hugr á“, 

Segir Egill, „ef vér höfum lög at mæla, at vér freistím. 

Má svá vera, at konungr unni oss hör af rétts, þvíat mér 

er sagt, at konungr sé maðr réttlátr, ok haldi vel lög þau, 

er hann setr hér í landi. Telst mér þat helzt í hug, at 

ek muna fara á fund konungs ok freista þessa mála við 

hann“. Arinbjörn segir, at hann var ekki fúss þess. 

„Þykkir mör, sem því muni úhægt saman at koma, Egill! 

kappi þínu ok dirfð, en skaplyndi konungs ok ríki hans, 

þvíat ek hygg hann vera engan vin þinn, ok þykkja hon- 

um þó sakir til vera. Vil ek heldr, at vit látim þetta 

mál niðr falla ok hefim eigi upp. En ef þú vill þat, 

Egill! þá skal ek heldr fara á fund konungs með þessi 

Málaleitan“. Egill segir, at hann kynni þess mikla þökk 

ok aufusu, ok hann vill þenna kost gjarna. Hákon var 

þá á Rogalandi, en stundum á Hörðalandi. Varð ekki 
torsótt at sækja hans fund. Var þat ok eigi miklu síðar, 

en ræðan hafði verit, at Arinbjörn bjó ferð sína. Var 

þat þá gjört ljóst fyrir mönnum, at hann ætlaði til kon- 
ungs-fundar. Skipaði hann húskörlum sínum tvítugsessu, 

'€r hann átti. Egill skyldi heima vera. Vildi Arinbjörn 

eigi, at hann færi. Fór hann, þá er hann var búinn, ok 

fórst honum vel. Fann hann Hákon kónung, ok fökk 
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þar góðar viðtökur. Ok er hann hafði litla hríð dvalit 

þar, bar hann upp erendi sín við konung ok segir, át 

Egill Skallagrímsson er þar kominn til lands, ok hann 

þóttist eiga fé þat allt, er átt hafði Ljótr hinn bleiki. 

„Er oss svá sagt, konungr! at Egill muni lög mæla um 

þetta; en féit hafa tekit upp ármenn yðrir ok kastat á 

yðvarri eigu. Vil ek yðr þess biðja, herra! at Egill nái 

þar af lögum“. Konungr svarar hans máli, ok tók seint 

til orða: „eigi veit ek, Arinbjörn! hví þú gengr með slíku 

máli fyrir hönd Egils. Kom hann eitt sinn á minn fund, 

ok sagða ek honum, at ek ekki vilda vistir hans hör Í 

landi af þeim sökum, sem yðr er áðr kunnigt. Nú þarf 

Egill ekki at hefja upp slíkt tilkall við mik, sem við Eirík 

bróður minn; en þör, Arinbjörn! er þat at segja, at þú 

Skalt þá eina stund vera hér í landi, at þú metir eigi 

meira útlenda menn en mik eða mín orð, þvíat ek veit, 

at hugir þínir standa þar til, er Haraldr er Eiríksson, 

fóstrson: þinn, ok er þör sá kostr beztr, at fara til fundar 

við þá bræðr ok vera með þeim, þvíat mör er mikill 

grunr á, at mér muni slíkir menn illir tiltaks, ef þat þarf 

at reyna, um skipti vár sona Eiríks“. Ok er konungr 

tók þessu máli svá þvert, þá sá Arinbjörn, at ekki mundi 
tjá at leita þeirra mála við hann. Bjóst hann þá til 

heimferðar. Konungr var heldr styggr ok úblíór til Arin- 

bjarnar, síðan hann vissi erendi hans. Arinbjörn hafði 

þá ok ekki skaplyndi til at mjúklæta sik við konung um 

þetta mál. Skildust þeir við svá búit. Fór Arinbjörn 

heim, ok sagði Agli erendislok sín. „Mun ekeigi slíkra 

mála optar leita við konung“. Egill varð all-úfrýnn við 
þessa sögu.  Þóttist þar mikils fjár missa, ok eigi at réttu. 

Fám dögum síðar var þat snimma einn morgin, þá €r 

Arinbjörn var í herbergi sínu, var þar þá ekki margt manna ; 
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þá löt hann kalla þangat Egil. Ok er hann kom þar, 

þá löt Arinbjörn lúka upp kistu, ok reiddi þar fjóra tigi 

Marka silfrs, ok mælti svá: „þetta fé geld ek þér, Egill! 

fyrir jarðir þær, er átti Ljótr hinn bleiki. þykkir mér 

þat sannligt, at þú hafir þessi laun af okkr Frið- 
geiri frændum fyrir þat, er þú leystir líf hans af Ljóti, 

þvíat ek veit, at þú lözt mín at njóta. Em ek því 

Skyldr, at láta þik eigi lögræning af því máli“. Egill tók 

við. fénu ok þakkaði Arinbirni. Gjörðist Egill þá enn 

€inteiti. 

72. Kapituli. 

Frá hernaði Arinbjarnar. 

Arinbjörn var þenna vetr heima at búum sínum. 

En eptir um várit lýsti hann yfir því, at hann ætlar at 

fara í víking. Arinbjörn hafði skipakost góðan. Bjó hann 

um várit þrjú langskip ok öll stór. Hann hafði þrjú 
hundruð manna. Hafði hann húskarla á skipi sínu, ok 

Var þat allvel skipat. Hann hafði ok marga bónda- sonu 

með sér. Egill rððst til farar með honum. Stýrði hann 

skipi, ok fór með honum margt af föruneyti því, er hann 

hafði haft með sör af Íslandi; en kaupskip þat, er hann 

hafði haft af Íslandi, löt hann flytja austr í Vík. Fökk 

hann þar til menn, at fara með varnað sinn. En þeir 

Arinbjörn ok Egill höldu langskipunum suðr með landi. 

Síðan stefndu þeir liðinu suðr til Saxlands ok herjuðu 

þar um sumarit ok fengu sör fö. En er hausta tók, 
herjuðu þeir norðr aptr, ok lágu við Frísland. Einhverja 

nótt, þá er veðr var kyrrt, lögðu þeir upp í móðu eina. 

Þar er illt til hafna ok útfiri mikil. Þar váru á land 

upp sléttur miklar ok skammt til skógar. Þar váru vellir 

blautir, þvíat regn höfðu verit mikil. Þar röðu þeir til 
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uppgöngu, ok lötu eptir þriðjung liðs at gæta skipa. Þeir 

gengu upp með ánni milli ok skógarins. þá varð brátt 
fyrir þeim þorp eitt, ok byggðu þar margir bændr. Liðit 

rann ór þorpinu á landit, þat er mátti, þegar er várt 

varð við herinn; en víkingar sóttu eptir þeim. Var þá 

síðan annat þorp ok hit þriðja. Liðit flýði allt, þat er 

því kom við. Þar var jafnlendi ok sléttur miklar. Díki 

váru skorin víða um landit, ok stóð í vatn. Höfðu þeir 

lukt um akra sína ok eng, en í sumum stöðum váru 

settir staurar stórir. Yfir díkin, þar er fara skyldi, váru 

brúar, ok lagðir yfir viðir. Tandsfólkit flýði í mörkina. 

En er víkingar váru komnir langt í byggðina, þá söfn- 
2 uðust Frísir saman í skóginum. Ok er þeir höfðu aukin 

þrjú hundruð manna, þá stefna þeir í móti víkingum ok 

ráða til orrustu við þá. Varð þar harðr bardagi, en svá 

lauk, at Frísir flýðu, en víkingar ráku flóttann. Dreifð- 

ist bæjarliðit víðs vegar, þat er undan fór. Gjörðu þeir 

ok svá, er eptir fóru. Kom þá svá, at fáir fóru hvárir 

saman. Egill sótti þá hart eptir þeim ok fáir menn með 

honum, en mjök margir fóru undan. Komu Frísir þar 

at, er díki var fyrir þeim, ok fóru þar yfir. Síðan tóku 

þeir af bryggjuna. Þá komu þeir Egill at öðrum megin. 

Réóð Egill þegar til, ok hljóp yfir díkit, en þat var ekki 

annarra manna hlaup, enda réð ok engi til. Ok er Frísir 

sá, at einn maðr var eptir, þá snúa þeir aptr ok sækja 

at honum, en hann verst vel ok lét díkit gæta sín öðr- 

um megin, svá at eigi mætti öllum megin at honum sækja. 

Þeir sóttu hann ellifu, en svá lauk þeirra viðskiptum, at 

hann felldi þá alla. Eptir þat skaut Egill yfir brúnni, 

ok fór aptr yfir díkit. Sá hann þá, at lið þeirra allt 

hafði snúit til skipanna. Hann var þá staddr nær skóg- 

"ímum. Síðan fór Egill fram með skóginum ok svá til 



12. Kap. lið 

Skipanna, at hann átti kost skógarins, ef hann þyrfti við. 

Víkingar höfðu haft mikit herfang ofan ok strandhögg. 

Ok er þeir komu til skipanna, hjuggu sumir búfðit, sumir 

fluttu út á skipin fön, sumir stóðu fyrir ofan í skjald- 

borg, þvíat Frísir váru ofan komnir, ok höfðu mikit lið, 

ok skutu á þá. Höfðu Frísir þá ok aðra fylking. Ok 
€r Egill: kom ofan ok hann sá, hvat títt var, þá rann 

hann at sem snarast, þar sem múgrinn stóð. Hafði hann 

kesjuna fyrir sér, ok tók hana tveim höndum, en kastaði 

skildinum á bak sör. Hann lagði fram kesjunni, ok stökk 

frá allt, þat er fyrir stóð, ok gafst honum svá rúm fram 

Í gegnum fylkingina. Sótti hann svá ofan til manna sinna. 

Þóttust þeir hafa hann ór helju heimtan. Ganga þeir 

Síðan á! skip sín, ok höldu brott frá landi.  Sigldu þeir 

þá til Danmerkr. Ok er þeir koma til Limafjarðar ok 

lágu at Hálsi, þá átti Arinbjörn húsþing við lið sitt, ok 

Sagði mönnum fyrirætlan sína. „Nú mun ek“, segir hann, 

sleita á fund Eiríkssona við lið þat, er mör vill fylgja. 

Ek hefi nú spurt, at þeir bræðr eru hér í Danmörku, ok 
halda sveitir stórar, ok eru á sumrum í hernaði, en sitja 

á vetrum hör í Danmörk. Vil ek nú gefa leyfi öllum 

mönnum at fara til Noregs, þeim er þat vilja heldr en 

fylgja mör. „Sýnist mör þat ráð, Egill! at þú snúir aptr 
til Noregs ok leitir enn sem bráðast til Íslands út, þegar 

er vit skiljumst“. Síðan skiptust menn á skipunum. Réð- 

ust þeir til Egils, er aptr vildu fara til Noregs, en hitt 

Var meiri hluti liðs miklu, er fylgdi Arinbirni. Skildust 

Þeir Arinbjörn ok Egill með blíðu ok vináttu. Fór Arin- 

björn á fund Eiríkssona ok í sveit með Haraldi gráfeld, 

fóstrsyni sínum, ok var síðan með honum, meðan þeir 

lifðu háðir. Egill fór norðr í Víkina ok hölt inn í Osló- 
Atfjörð. Var þar fyrir kaupskip hans, þat er hann hafði 
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látit flytja suðr um várit. Þar var ok varnaðr hans ok 

sveitungar, þeir er með skipinu höfðu farit. Þorsteinn 

Þóruson kom á fund Egils, ok bauð honum með sör at 

vera um vetrinn ok þeim mönnum, er hann vildi með 

sér hafa. Egill þekktist þat; lét upp setja skip sín ok 

færa varnað til staðar, en lið þat, er honum fylgdi, vist 

aðist þar sumt, en sumir fóru norðr í land, þar er þeir 

áttu heimili. Egill ferr til Þorsteins, ok váru þar saman 

tíu eða tólf. Var Egill þar um vetrinn í góðum fagnaði. 

“3. Kapituli. 

Sendiferð til Vermalands. 
Haraldr konungr hinn hárfagri hafði lagt undir sik 

austr Vermaland. Hann hafði þá ríki austr til Vænis. 

Vermaland hafði unnit fyrstr Ólafr trötelgja, faðir Hálí- 

danar hvítbeins, er fyrst var konungr í Noregi sinna kyns- 

manna, en Haraldr konungr var þaðan kominn at langfeðga- 

tali, ok höfðu þeir allir langfeðgar ráðit fyrir Vermalandi 
ok tekit skatta af, en setta menn yfir til lands-gæzlu. -Ok 

er Haraldr konungr var gamall orðinn, þá réð fyrir Verma- 

landi jarl sá, er Arnviðr hét. Var þar þá, sem mjök víða 

annarstaðar, at skattar greiddust verr, en þá er Haraldr 

konungr var á léttasta skeiði aldrs. Svá ok, þá er synir 

Haralds deildu um ríki í Noregi, þá varlítt sét eptir um 

skattlöndin, þau er fjarri lágu. En þá er Hákon konungr 

sat í friði, þá leitaði hann eptir um ríki þat allt, er 

Haraldr faðir hans hafði haft. Hákon konungr hafði sent 

menn austr á Vermaland tólf saman. Höfðu þeir fengit 

skatt af jarlinum. Ok er þeir fóru aptr um Eiðaskóg, 

þá komu at þeim stigamenn ok drápu þá alla. Á sömu 

leið fór um aðra sendimenn, er Hákon konungr sendi 

austr á Vermaland, at menn váru drepnir, en fö kom eigi 

Á 
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aptr. Var þat þá sumra manna mál, at Arnviðr. jarl 

mundi setja menn sína til at drepa menn konungsins, ok 

hafa sjálfr skattinn. Enn sendi Hákon konungr hina 

Þriðju menn. Var hann þá í Þrándheimi, ok skildu þeir 

fara í Vík austr til fundar við Þorstein Þóruson með 

Þeim orðum, at hann skyldi fara austr á Vermaland, at 

heimta skatta konungi til handa, en at öðrum kosti skyldi 

Þorsteinn fara ór landi, þvíat konungr hafði þá spurt, at 

Arinbjörn, móðurbróðir hans, var kominn suðr til Dan- 

merkr ok var með Eiríkssonum, þat ok með, at þeir höfðu 

miklar sveitir ok váru í hernaði um sumrum. Þótti Há- 

koni konungi þeir allir saman ekki trúligir, þvíat honum 

var ván úfriðar af Eiríkssonum, ef þeir hefði styrk nökk- 

urn til þess, at: gjöra uppreist í móti Hákoni konungi, 

ok gjörði hann þá styggð mikla við frændr Arinbjarnar 

ok vini: tók suma af lífi, suma rak hann ór landi, eða 

gjörði þeim áðra afarkosti. Kom þat ok þar fram, er 

Þorsteinn var, at konungr gjörði fyrir þá sök þetta kosta- 

boð.  Maðr sá ernefndr Kolr, er erendi þetta bar. Hann 

Var allra landa maðr, hafði verit löngum í Danmörk ok 

Í Svíaveldi. Var honum þar allt kunnigt fyrir, bæði um 

leiðir ok manna- deili. Hann hafði ok víða farit um Noreg. 

Ok er hann bar þetta mál Þorsteini Þórusyni, þá segir 

Þorsteinn Agli, með hverjum erendum þessir menn fóru, 

ok spurði, hversu svara skyldi, ok segir sör mikit þykkja, 

at láta eignir sínar, ok vera rekinn ór landi. Egill segir: 

„Auðsætt lízt mör um orðsending þessa, at konungr vill 

þik ór landi, sem aðra frændr Arinbjarnar, þvíat þetta 
kalla ek forsending svá göfgum manni, sem þú ert. Er 

bat mitt ráð, er þú kallir til tals við þik sendimenn kon- 

ungs, ok vil ek vera við ræðu yðra, ok sjám þá, hvatí 

Sjörist“, Þorsteinn gjörði sem hann mælti, kom þeim í 
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talit. Sögðu sendimenn allt hit sanna frá erendum sín- 

um ok orðsending konungs, at Þorsteinn skyldi fara þessa 

sendiför, en vera útlægr at öðrum kosti. Þá segir Egill: 

„sé ek gjörla um erendi yðvart, ef Þorsteinn vill eigi 

fara, þá munu þér fara skulu at heimta skattinn“. Sendi- 

menn sögðu, at hann gat rétt. Egill mælti: „eigi mun 

Þorsteinn fara þessa ferð, þvíat hann er ekki þess skyldr, 

svá göfugr maðr, at fara svá úrífligar sendiferðir, en hitt 

man Þorsteinn gjöra, er hann er til skyldr, at fylgja 

konungi innanlands ok utanlands, ef konungr vill þess 

krefja; svá ok, ef þér vilit nökkura menn hafa héðan til 

þessar ferðar, þá mun yðr þat heimult, ok allan farar- 

greiða þann, er þér vilit Þorsteini til segja“. Síðan töl- 
uðu sendimenn sín í milli, ok kom þat ásamt með þeim, 

at þeir skyldi þenna kost upp taka, ef Egill vildi fara í 

ferðina. „Er konungi“, sögðu þeir, „allilla til hans, ok 

mun honum þykkja vár ferð allgóð, ef vör komum því 

til leiðar, at hann sé drepinn. Má hann þá reka Þor- 

stein ór landi, ef honum líkar“. Síðan segja þeir Þor- 

steini, at þeir láta sér líka, ef Egill ferr, ok siti Þorsteinn 

heima. „Þat skal þá vera“, segir Egill, „at ek mun leysa 

Þorstein undan ferð þessi; eða hversu marga menn þykk- 

izt þér þurfa héðan at hafa? „Vér erum saman átta“, 

sögðu þeir. „Viljum vér, at héðan fari fjórir menn. Er- 

um vör þá tólf“. Egill segir, at svá skyldi vera. Ön- 

undr sjóni ok þeir nökkurir sveitungar Egils höfðu farit 

út til sjóvar, at sjá um skip þeirra ok annan varnað, er 

þeir höfðu selt til varðveizlu um haustit, ok komu þeir 

eigi heim. Þótti Agli þat mikit mein, þvíat konungs- 

menn lötu óðliga um ferðina, ok vildu ekki bíða. 
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!4. Kapituli. 
Vermalandsferð. 

Egill bjóst til ferðar ok þrír menn aðrir, hans föru- 

hautar. Höfðu þeir hesta ok sleða, svá sem konungs- 
menn. Þá váru snjóvar miklir ok breyttir vegir allir. 

Ráða þeir til ferðar, er þeir váru búnir, ok óku upp á 

land. Ok er þeir sóttu austr til Eiða, þá var þat á einni 
Nótt, at féll nýsnævi mikit, svá at úgjörla sá veguna. 

Fórst þeim þá seint um daginn eptir, þvíat kafhlaup var, 

Þegar af fór veginum. Ok er á leið daginn, dvöldust 

Þeir, ok áðu hestum sínum. Þar vár nær skógarháls einn. 

Þá mæltu þeir til Egils: „nú skiljast hér vegar, en hör 

fram undir hálsinum býr bóndi sá, er heitir Arnaldr, vinr 

Várr. Munu vér, förunautar, fara þangat til gistingar, 

en þör skulut fara hér upp á hálsinn, ok þá er þér komit 

þar yfir, þá mun brátt verða fyrir yðr bær mikill, ok er 

yór þar vís gisting. Þar býr stórauðigr maðr, er heitir 

Ármóðr skegg. En á morgin árdegis skulu vér hittast, 

Ok fara annat kveld til Eiðaskógs. Þar býr góðr bóndi, 
er Þorfinnr heitir“. Síðan skiljast þeir. Fara þeir Egill 

upp á hálsinn. En frá konungsmönnum er þat at segja, 

at þegar er sýn fal í milli þeirra Egils, þá tóku þeir skíð 
Sín, er þeir höfðu haft, ok stigu þar á; létu síðan ganga 

aptr á leið, sem þeir máttu. Fóru þeir nótt ok dag, ok 

snéru til Upplanda ok þaðan norðr um Dofrafjall, ok léttu 

€igi, fyrr en þeir komu á fund Hákonar konungs, ok 

Sögðu um sína ferð, sem farit hafði. Egill ok förunautar 

hans fóru um kveldit yfir hálsinn. Er þat skjótast þar 
af at segja, þegar þeir fóru upp á:hálsinn af þjóðvegin- 

um, at þar var snjór furðumikill ok kleifar brattar ok 

Skógar-kjörr. Lágu hestarnir annat skeið á kafi í snjón- 
um, svá draga varð upp, en um kleifar ok hamra var 

12 
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þeim all-torfært. Þeim varð mikill farartálmi at hestun- 

um, en mannfærðin var hin þyngsta, ok moæddust þeir 

þá mjök, en þó komust þeir af hálsinum, oksá þá fyrir 

sör bæ mikinn, ok sóttu þangat til. Ok er þeir komu Í 

túnit, þá sá þeir, at þar stóðu menn úti, Ármóðr. ok 

sveinar hans. Köstuðust þeir orðum á ok spurðust tíðinda. 

Ok er Ármóðr vissi, at þeir váru sendimenn konungs, 

þá bauð hann þeim þar gisting. Þeir þekktust þat. 

Tóku húskarlar Ármóðar við hestum þeirra ok reiða, en 

bóndi bað Egil ganga inn í stufu, ok þeir gjörðu svá. 

Ármóðr setti Egil í öndvegi á hinn úæðra bekk, ok þar 

förunauta hans utar frá. Þeir ræddu margt um, hversu 

erfilliga þeir höfðu farit um kveldit, en heimamönnum 

þótti mikit undr, er þeir höfðu fram komizt, .ok sögðu, 

at þar væri engum manni fært, þó at snjólaust væri. 

Þá mælti Ármóðr: „þykkir yór eigi sá beini beætr, at 

yðr sé borð sett ok gefinn náttverðr, en síðan fari þér at 

sofa? Munu þér þá hvílast bezt“. „Þat líkar oss all- 

vel“, segir Egill. Ármóðr löt þá setja þeim borð, en 

síðan váru settir fram stórir askar, fullir af skyri. Þá 

löt Ármóðr, at honum þætti þat illa, er hann hafði ekki 

munngát at gefa þeim. Þeir Egill váru mjök þyrstir af 

mæði. Tóku þeir upp askana ok drukku ákaft skyrit, 

ok þó Egill miklu mest. Engi kom önnur vistin fram. 

Þar var margt hjóna. Húsfreyja sat á þverpalli ok þar 

konur hjá henni. Dóttir bónda rann á gólfinu, tíu vetra 
eða ellifu. Húsfreyja kallaði hana til sín ok mælti í 

eyra henni. Síðan fór mærin utar fyrir borðit, þar er 

Egill sat. Hón kvað: 

Því sendi mín móðir 

mik við þik til fundar, 

ok orð bera Agli, 
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at þér varir skyldit. 

Hildr mælti þat horna: 

„haga þú svá maga, 

eigu órir gestir 

æðri nest á frestum“. 

Ármóðr laust meyna, ok bað hana þegja: „mælir þú þat 

jafnan, er verst gegnir“. Mærin gekk á brott; en Egill 

Skaut niðr skyraskinum, ok var þá nær tómr. Váru þá 

ok brott teknir askarnir frá þeim. Gengu þá ok heima= 

menn í sæti sín, ok váru borð upp tekin um alla stuf- 

una ok sett á vist. Því næst komu inn sendingar, ok 

váru þá settar fyrir Egil, sem fyrir aðra menn. Þvínæst 

var öl inn borit, ok var þat hit sterkasta munngát. Var 

þá brátt drukkinn einmenningr. Skyldi einn maðr drekka 

af dýrs-horni. Var þar mestr gaumr at gefinn, er Egill var 

ok sveitungar hans, at þeir drykki sem ákafast. Egill 

drakk úsleitiliga fyrst langa hríð, en er förunautar hans 

gjörðust úfærir, þá drakk hann fyrir þá, þat er þeir máttu 

eigi. Gekk svá, til þess er borð fóru brott. Gjörðust 

þá ok allir mjök drukknir, þeir er inni váru. En hvert 

full, er Ármóðr drakk, þá mælti hann: „drekk ek til þín, 

Egill“. En húskarlar drukku til förunauta Egils ok höfðu 

hinn sama formála. Maðr var til þess fenginn, at bera 

beim Agli hvert full, ok eggjaði sá mjök, at þeir skyldi 

skjótt drekka. Egill mælti við förunauta sína, at þeir 

Skyldi þá ekki drekka, en hann drakk fyrir þá, þat er 

þeir máttu eigi undan komast. Egill fann þá, at honum 

mundi eigi svá búit eira. Stóð hann þá upp, ok gekk 

um gólf þvert þangat til; er Ármóðr sat. Hann tók 
höndum í axlir honum ok kneikti hann upp at stöfum. 

Síðan þeysti Egill upp ór sör spýju mikla, ok gaus í 
andlit Armóði, í augun ok nasarnar ok munninn, ok rann 

12* 



180 74. Kap. 

svá ofan á bringuna, en Ármóði var við andhlaupi; ok 

er hann fökk öndunni frá sér hrundit, þá gaus upp spýja. 

En allir mæltu, þeir er hjá váru, húskarlar Ármóðar, at 

Egill skyldi fara allra manna: armastr, ok hann væri hinn 

versti maðr af þessu verki, at hann skyldi eigi ganga út, 

er hann vildi spýja, en verða eigi at undrum inni í drykkju- 

stufunni. Egill segir: „ekki er at hallmæla mér um þetta, 

þótt ek gjöra sem bóndi gjörir. Spýr hann af öllu afli, 

eigi síðr en ek“. Síðan gekk Egill til rúms síns, ok 

settist niðr ok bað þá gefa sér at drekka. Þá kvað Egill 

við raust: 

Títt erumk verð at vátta; 

vætti berr, at ek hætta, 

þung, til þessar göngu, 

þín kinna-lá, minnar. 

Margr velr gestr, þar er gistir, 

gjald (finnumst vit sjaldan). 

Ármóði liggr æðra 

öldra-dregg í skeggi. 

Ármóðr hljóp upp ok út, en Egill bað gefa sér drekka. 

Þá mælti húsfreyja við þann mann, er þeim hafði skenkt 

um kveldit, at hann skyldi gefa drykk, svá at þá skyrti 

eigi, meðan þeir vildi drekka. Síðan tók hann dýrs-horn 

mikit, ok fylldi, ok bar til Egils. Egill kneyfði af horn- 

inu í einum drykk. Þá kvað hann: 

Drekkum ór, þó at Ekkils 

eyk-ríðr beri tíðum 

hornasund at hendi, 

hvert full, bragar Ulli. 

Leifi ek vætr, þó at laufa 

leik-stærir mér færi 
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hrosta-tjörn í horni, 

horn, til dags at morni. 

Egill drakk um hríð, ok kneyfði hvert horn, ér at honum 
kom. Lítil var þá gleði í stufunni, þótt nökkurir menn 

drykki. Síðan stendr Egill upp ok förunautar hans, ok 

taka vápn sín af veggjum, er þeir höfðu upp fest; ganga 

Síðan til kornhlöðu þeirrar, er hestar þeirra váru inni; 

lögðust þeir þar niðr í hálm ok sváfu um nóttina. 

“5. Kapituli. 
Skilnaðr Egils ok Ármóðar. 

Egill stóð upp um morgininn, þegar er dagaði. 

Bjuggust þeir förunautar, ok fóru, þegar er þeir váru 

búnir, aptr til bæjarins, ok leita Ármóðs. Ok er þeir 

komu til skemmubúrs þess, er Ármóðr svaf í ok kona 

hans ok dóttir, þá hratt Egill upp hurðunni, ok gekk til 

rekkjunnar Ármóðs. Hann brá þá sverði, en annarri 
hendi greip hann í skegg Ármóði ok hnykkti honum á 

stokk fram; en kona Ármóðar ok dóttir hljópu upp, ok 

báðu Egil, at hann dræpi eigi Ármóð. Egill segir, at 

hann skyldi þat gjöra fyrir þeirra sakir, „þvíat þat er 

Mmakligt; en hefði hann verðleika til, at ek dræpa hann“. 

Þá kvað Egill: 

Nýtt illhugaðr ýtir 

arm-linns konu sinnar 

(oss er við ógnar-hvessi 

óttalaust) ok dóttur. 

Þeygi muntu við þenna 

þykkjast verðr fyrir drykkju 

grepp (skulum á veg vappa 

vítt) svá gjörvu hlíta. 

Eptir þat sneið Egill af honum skeggit við hökuna. Síð- 
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an krækti hann fingrinum í augat, svá at úti lá á kinn- 

inni. Eptir þat gekk Egill á brott til förunauta sinna. 

Fara þeir þá leið sína, komu at dagverðarmáli til bæjar 

Þorfinns. Hann bjó við Eiðaskóg. Þeir Egill kröfðu 

dagverðar ok æja hestum sínum. Þorfinnr bóndi lét 

heimult skyldu þat. Ganga þeir Egill inn í stufu. Egill 

spurði, ef Þorfinnr hefði varr orðit við förunauta hans- 

„Höfðu vör hör mælt mót með oss“. Þorfinnr segir svá! 

„fóru hér sex menn saman nökkuru fyrir dag, ok váru 

vápnaðir mjök“. þá mælti húskarl Þorfinns: „ek ók Í 
nótt eptir viði, ok fann ek sex menn á leið, ok váru þat 

húskarlar Ármóðs, ok var þat miklu fyrir dag. Nú veit 

ek eigi, hvárt þeir munu allir einir ok hinir sex, er þú 

sagðir frá“.  Þorfinnr segir, at þeir menn, er hann hafði 

hitt, höfðu síðar farit, en húskarlinn kom heim með viðar- 

hlassit. Ok er þeir Egill sátu ok mötuðust, þá sá Egill, 

at kona sjúk lá í þverpalli. Egill spurði Þorfinn, hver 

kona sú væri, er þar var svá þungliga haldin. Þorfinnr 

segir, at hón hét Helga ok var dóttir hans. „Hefir hón 

haft langan vanmátt“, ok þat var kröm mikil. Fökk hón 

enga nótt svefn, ok var sem hamstoli væri“. „Hefir 

nökkurs í verit leitat“, segir Egill, „um mein hennar“? 

Þorfinnr segir: „ristnar hafa verit rúnar, ok er sá einn 

bóndason héðan skammt í brott, er þat gjörði, ok er síðan 

miklu verr en áðr. Eða kanntu, Egill! nökkut gjöra at 

slíkum meinum“? Egillsegir: „vera kann, at ekki spillist 

við, þó at ek koma til“. Ok er Egill var mettr, gekk 

hann þar til, er konan lá, ok ræddi við hana. Hann 

bað þá hefja hana ór rúminu ok leggja undir hana hrein 

klæði, oknú var svá gjört. Síðan rannsakaði hann rúmit, 

er hún hafði hvílt í, ok þar fann hann tálkn, ok váru 

þar á rúnar. Egill las þær, ok síðan telgdi hann af 
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túnarnar ok skóf þat í eld niðr. Hann brenndi tálknit 
allt, ok löt bera í vind klæði þau, er hón hafði haft áðr. 

Þá kvað Egill: 
Skal-at maðr rúnar rísta, 

nema ráða vel kunni. 

Þat verðr mörgum manni, 

at um myrkvan staf villist. 

Sá ek á telgdu tálkni 

tíu launstafi ristna. 

Þat hefir lauka lindi 

langs of trega fengit. 

Egill reist rúnar ok lagði undir hægindit í hvíluna, þar 

er hón hvíldi. Henni þótti, sem hón vaknaði ór svefni, 

ok sagði, at hón var þá heil, en þó var hón máttlítil. 

En faðir hennar ok móðir urðu stórum fegin. Bauð Þor- 

finnr, at Egill skyldi þar hafa allan þann forbeina, er 

hann þóttist þurfa. 

76. Kapituli. 

Egill kom til Álfs bónda. 
Egill sagði förunautum sínum, at hann vill fara ferð 

sína ok bíða eigi lengr. Þorfinnr átti son, er Helgi hét. 

Hann var vaskligr maðr. Þeir feðgar buðu Agli föruneyti 

sitt um skóginn. Sögðu þeir, at þeir vissi til sanns, at 

Armóðr skegg hafði gjört menn sex á skóginn fyrir þá, 

ok þó líkara, at vera mundi fleiri sátirnar á skóginum, 
ef hin fyrsta slyppi. Váru þeir Þorfinnr fjórir saman, er 

til ferðar buðust. Þá kvað Egill vísu: 

Veiztu, ef ek fer með fjóra, 

fær-attu sex, þá er vexli 

hlífa hneiti-knífum 

hjaldr-goðs við mik roðnum. 
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En ef ek em með átta, 

eru-t þeir tólf, er skelfi 

at samtogi sverða 

svartbrúnum mér hjarta. 

Þeir Þorfinnr röðu þessu, at þeir fóru á skóginn með 

Agli, ok váru þeir þá átta saman. Ok er þeir komu þar, 

er sátin var fyrir, þá sá þeir þar menn. En þeir húskarlar 

Ármóðar, er þar sátu, sá, at þar fóru átta menn, ok 

þótti þeim sér ekki færi, til at ráða; leyndust þá í brott á 

skóginn. En er þeir Egill komu, þar sem njósnarmenn 

höfðu verit, þá sá þeir, at eigi var allt fritt. Þá mælti 

Egill, at þeir Þorfinnr skyldi aptr fara; en þeir buðu at. 

fara lengra. Egill vildi þat eigi ok bað þá fara heim, 

ok þeir gjörðu svá ok hurfu aptr. En þeir Egill héldu 

fram ferðinni, ok váru þá fjórir saman. Ok er á leið 
daginn, urðu þeir Egill varir við, at þar váru sex menn 

á skóginum, ok þóttust vita, at þar mundi vera húskarlar 

Ármóðar. Njósnarmenn hljópu upp ok röðu at þeim, en 

þeir í mót, ok varð sá fundr þeirra, at Egill felldi tvá 

menn; en hinir, er eptir váru, hljópu þá í skóginn. 

Síðan fóru þeir Egill sína leið, ok gjörðist þá ekki til 

tíðinda, áðr þeir komu af skóginum, ok tóku gisting við 

skóginn at bónda þess, er Álfr hét, ok var kallaðr Álfr 

hinn auðgi. Hann var maðr gamall ok auðigr at fé, maðr 

einrænn, svá at hann mátti ekki hafa hjón með sér, nema 

fáein. Góðar viðtökur hafði Egill þar, ok var Álfr við 
hann málreitinn. Spurði Egill margra tíðinda, en Álfr 

sagði slíkt, er hann spurði. Þeir ræddu flest um jarlinn 

ok um sendimenn Noregs-konungs, þá er fyrr höfðu farit 

austr þangat, at heimta skatt. Álfr var engi vinr jarls í 

ræðum sínum. 

| 
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"d. Kapítuli. 
Egill heimti skatt. 

Egill bjóst snemma um morgininn til farar ok þeir 

förunautar, en at skilnaði gaf Egill Álfi loðólpu. - Álfr 

tók þakksamliga við gjöfinni, „ok má hér gjöra mér af 

loðkápu“, ok bað Egil þar koma til sín, er hann færi 

aptr. Skildust þeir vinir, ok fór Egill ferðar sinnar, ok 

kom aptan dags til hirðar jarlsins Arnviðar, ok fékk þar 
all-góðar viðtökur. Var þeim förunautum skipat næst 

Öndvegismanni. Ok er þeir Egillhöfðu þar verit um nótt, 

bá bera þeir upp erendi sín við jarlinn, ok orðsending 

konungs ór Noregi, ok segja, at hann vill hafa skatt þann 

allan af Vermalandi, sem áðr hefir eptir staðit, síðan Arn- 

viðr var þar yfir settr. Jarlinn segir, at hann hefti af 
höndum greitt allan skatt, ok fengit í hendr sendimönn- 

um konungs, „en eigi veit ek, hvat þeir hafa síðan við 

Björt, hvárt þeir hafa fengit konungi eða hafa þeir hlaup- 

izt af landi á brott með; en með því at: þör berit sannar 
jarteiknir, at konungr hefir yðr sent, þá mun ek greiða 

Skatt þann allan, sem hann á at réttu, ok.fá yðr í hönd; 

en eigi vil ek ábyrgjast síðan, hvernig yór ferst með“. 

Dveljast þeir Egill þar um hríð. En áðr Egill færi í 

brott, greiðir jarl þeim skattinn. Var þat sumt í silfri, 

Sumt í grávöru. Ok er þeir Egill váru búnir, þá fóru 

Þeir aptr á leið. Segir Egill jarli at skilnaði þeirra: „nú 
munu vér færa konungi skatt þenna, er vör höfum við 

tekit; en þat skaltu vita, jarl, at þetta er fö miklu minna, 

en konungr þykkist hér eiga, ok er þat þó ekki talit, er 

honum mun þykkja, at þör eigit at gjalda aptr sendimenn 
hans manngjöldum, þá er menn kalla at þör munut hafa 
drepa látit“. Jarl segir, at þat var eigi satt. Skildust 

beir at þessu. Ok er Egill var á brottu, þá kallaði jarl 
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til sín bræðr tvá, „er hvárrtveggja .höt Úlfr. Hann mælti 

svá: „Egill sjá hinn mikli, er hör var um hríð, ætla ek 

at: 0535 muni all-úþarfr, er hann kemr til konungs. Meg- 

um vér af því marka, hvernig hann mun bera fyrir kon- 

ung várt mál, er hann jós slíku í augu oss upp, aftöku 

konungsmanna. Nú skulu þit fara eptir þeim, ok drepa 

þá alla, ok láta þá ekki bera róg þetta fyrir konung. 

Þykkir mér þat ráðligast, at þör sætit þeim á Eiðaskógi- 

Hafit með yðr menn svá marga, at þat sé víst, at engi 

þeirra komist undan, en þör fáit ekki mannspell af þeim“. 

Nú búast þeir bræðr til ferðar, ok höfðu þrjá tigi manna. 

Fóru þeir á skóginn, ok kunnu þeir þar hvern stig fyrir. 

Héldu þeir þá njósn um ferð Egils. A skóginum váru 

tvennar leiðir. Var önnur at fara yfir ás nökkurn, ok 

var þar klif bratt ok einstigi yfir at fara. Var sú leiðin 

skemmri. En önnur var fyrir framan ásinn at fara, ok 

váru þar fen stór ok höggnar á lágir, ok var þar ok ein- 

stigi yfir at fara, ok sátu fimmtán í hvárum stað. 

“S. Kapítuli. 

Þeir Egill drápu hálfan þriðja tug manna. 

Egill fór, til þess er hann kom til Álís, ok var þar 

um nótt í góðum beinleika.. Eptir um morgininn stóð 

hann upp fyrir dag; bjóst þá til ferðar. Ok er þeir sátu 

yfir .dagverði, þá kom þar Álfr bóndi. Hann mælti: 

„snimma búizt þér, Egill! en hitt mundi mitt ráð, at 

hrapa ekki ferðinni, sjást heldr fyrir, þvíat ek ætla, at 

menn muni settir fyrir yór á skóginn. „Ek hefi ekki menn 

at fá þér til fylgdar, svá at þér sé styrkr at, en þat vil 

ek bjóða, at þú dvelist hér með mör, þar til er ek kann 

þat at segja þér, at fært mun um skóginn“. Egill segir: 

„þat mun ekki nema hégómi einn. Mun ek fara veg 
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minn, sem ek hefi áór ætlat“. Þeir Lgill bjuggust til 

farar, en Álfr latti, ok bað hann aptr fara, ef hann yrði 

Varr við, at vegrinn væri troðinn; sagði, at þar hefði 

engi maðr farit yfir skóginn austan, síðan er Egill fór 
austr, “nema þessir hafi farit, er mér er ván at yðr vili 

finna“. Egill mælti: „hvat ætlar þú, hversu margir þeir 

muni vera, efsvá er, sem þér segit? Ekki eru vér upp- 

nhæmir, þótt nökkurr sé liðsmunr“. Hann segir: „ek var 

farinn fram til skógarins ok húskarlar mínir með mér, ok 

komu vör á manna- far, ok lá sú slóð fram á skóginn, 

ok mundu þeir hafa verit margir saman; en ef þú trúir 

eigi því, er ek segi þér, þá far þangat ok sjá slóðina, 

en snú aptr, ef svá sýnist, sem ek segi þér“. Egill fór 

sína leið, ok er þeir komu á veginn, þann er á skóginn 

lá, þá sá þeir þar bæði manna-spor ok hrossa. Þá mæltu 
förunautar Egils, at þeir skyldi aptr hverfa. „Fara munu 

vér“, sagði Egill; „þykkir mér þat ekki undarligt, þótt 

Menn hafi farit um Eiðaskóg, þvíat þat er alþýðuleið“. 

Síðan fara þeir, ok hölzt ferillinn, ok var þá fjöldi spora. 

Ok er þeir koma þar, er leiðir skildi, þá skildi ok slóð- 

ina, ok var þá jafnmikil í hvárn stað, þá mælti Egill: 

„nú þykkir mér vera mega, at Álfr hafi satt sagt. Skulu 

vér nú búast um, svá sem oss sö ván, at fundr várr muni 

Verða“. Síðan kasta þeir Egill af sér skikkjum ok öll- 

um lausaklæðum; leggja þeir þat í sleða. Egill hafði 
haft í sleða sínum bastlínu mjök mikla, þvíat þat er siðr 

Manna, er aka langar leiðir, at hafa með sér lausa- , 

taugir, ef at reiða þarf at gjöra. Egill tók hellustein 
mikinn ok lagði fyrir brjóst sér ok kviðinn. Síðan 

tábendi hann þar at tauginni ok vafði henni sívafi, ok 

bjó svá allt upp um herðarnar. Skógr er á þann 
Veg, at mörk er stór allt at byggðinni hvárritveggja, en 



188 78. Kap. 

um miðjan skóginn er víða smáviði ok kjörr, en sum- 

staðar skóglaust með öllu. Þeir Egill snéru leiðina skemmri, 

er yfir hálsinn lá. Allir höfðu þeir skjöldu ok hjálma 

ok höggvápn ok lagvápn. Egill fór fyrir. Ok er þeir fóru 

at hálsinum, þá var þar undir niðri skógr, en skóglaust 

uppi á klifinu. En er þeir váru komnir upp í klifit, þá 

hljópu sjau menn ór skóginum ok upp í kleifina eptir 
þeim, ok skutu at þeim. Þeir Egill snérust við, ok stóðu 

þeir jafnfram um þvera götuna. Þá komu aðrir menn 

ofan at þeim á hamarinn, ok grýttu þeir þaðan á þá, ok 
var þeim þat miklu hættara. Þá mælti Egill: „nú skulu 

þér fara á hæli undan í kleifina, ok hlífast, sem þér megut, 

en ek mun leita upp á bergit“. Þeir gjörðu svá. Ok 

er Egill kom upp ór klifinu, þá váru þar fyrir átta menn, 

ok gengu allir senn at honum ok sóttu hann. En ekki 

er at segja frá höggva-viðskiptum. Svá lauk, at hann 

felldi þá alla. Síðan gekk hann á bergit fram ok bar 

ofan grjót, okstóð þar ekki við, lágu þar eptir þrír hinir 

vermsku, en fjórir komust í skóginn, ok váru þeir sárir 

ok barir. Síðan tóku þeir Egill hesta sína ok fóru fram 

á leið, til þess er þeir komu yfir hálsinn. En þeir hinir 

vermsku, er undan höfðu komizt, gjörðu njósn félögum 

sínum, þeim er við fenin váru. Stefndu þeir þá fram 

hina neðri leiðina, ok svá fram fyrir þá Egil á veginn. 

Þá sagði Úlfr fölögum sínum: „nú skulu vör fara at ráðum 

við þá, stilla svá til, at þeir nái eigi at renna. Hér er 

þannig til farit“, segir hann, „at leiðin liggr fram með 

hálsinum, en feninu víkr at upp, ok er þar hamarr fyrir 

ofan, en brautin liggr þar fram í milli, ok er eigi breiðari 

en götubreidd. Nú skulu sumir fara fram um hamarinn 

ok taka við þeim, ef þeir vilja fram, en sumir skulu 

leynast hér í skóginum, ok hlaupa síðan á bak þeim, er 
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Þeir koma fram um. Gætum svá til, at engi komist 

undan“. þeir gjörðu svá, sem Úlfr mælti. Fór Úlfr fram 

um bergit ok tíu menn með honum. Þeir Egill fóru 
Sína leið, ok vissu ekki til þessar ráðagjörðar, fyrr en 

þeir komu í einstigit. Þá hljópu þar menn á bak þeim 
ok þháru þegar vápn á þá. Þeir Egill snérust í móti ok 

Vörðust. Nú drífa ok menn at þeim, þeir er verit höfðu 

fyrir framan hamarinn. Ok er Egill sá þat, snérist hann 

í mót þeim. Var þar skammt höggva í millum, ok felldi 

Egill þar suma í götunni, en sumir hurfu aptr, þar er 

Jafnlendit var meira. Egill sótti þá eptir þeim. Þar 

föll Úlfr. Ok at lyktum drap Egill þar einn ellifu menn. 

Síðan sótti hann þar til, er förunautar hans vörðu götuna 

fyrir átta mönnum. Váru þar hvárirtveggja sárir. Ok 

er Egill kom til, þá flýðu þegar hinir vermsku, en skógrinn 

var við sjálft. Komust þar undan fimm, ok allir sárir 

mjök, en þrír föllu þar. Egill hafði mörg sár ok engi 

stór. Fóru þeir nú sína leið. Hann batt sár förunauta 

sinna, ok váru engi banvæn. Settust þeir þá í sleða, 

ok óku þat er eptir var dagsins. En þeir hinir vermsku, 

er undan komust, tóku hesta sína, ok drógust austr af 

skóginum til byggða. Váru þá bundin sár þeirra. Fá 

þeir sör föruneyti, til þess er þeir komu á fund jarls, ok 

Segja honum sínar úfarar. Þeir segja, at hvárrtveggi 

Úlír er fallinn, ok dauðir váru hálfr þriði tugr manna, 

en fimm einir komust undan með lífi, ok þó þeir allir 

sárir ok barðir. Jarl spurði, hvat þá væri tíðinda um 

Egil ok hans förunauta. Þeir svöruðu: „úgjörla vissu 

vér, hversu mjök þeir váru sárir, en ærit djarfliga sóttu 

þeir at oss, þá er vör várum átta, en þeir fjórir; þá 

flýðum vör. Komust fimm á skóginn, en þrír létust, en 

eigi sám vör annat, en þeir Egill væri þá spán-nýir“. 
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Jarl sagði, at þeirra ferð var orðin hin versta. „Munda 

ek kunna því, at vér hefðim mannalát mikit, ef þör hefðit 

drepit þá Norðmennina; en nú, er þeir koma vestr af 

skóginum: ok segja þessi tíðindi Noregs- konungi, þá eigu 

wér af honum ván hinna mestu afarkosta. 

79. Kapituli. 
Egill kom til Þorfinns, ok af hernaði Há- 

konar konungs. 

Egill fór, til þess er hann kom vestr af skóginum. 

Sóttu þeir til Þorfinns at kveldi ok fengu þar allgóðar 

viðtökur. Váru þá bundin sár þeirra Egils. Nökkurar 

nætr váru þeir þar. Helga dóttir bónda var þá á fótum 

ok heil meina sinna.  Þakkaði hón ok öll þau Agli. 

Þeir hvíldu sik þar ok eyki sína. En maðr sá, er Helgu 

hafði rúnar ristit, var þaðan skammt á brott. Kom þat 

þá upp, at hann hefði beðit hennar, en Þorfinnr vildi 

eigi gipta hana. Þá vildi bóndason glepja hana, en hón 

vildi eigi. Þá þóttist hann rísta henni manrúnar, én 
hann kunni þat eigi, ok hafði hann þat ristit henni, er 

hón fékk meinsemi af. Ok er Egill var til burtfarar bú- 

inn, þá fylgdi Þorfinnr honum ok þeir feðgar á götu. 

Váru þeir þá saman tíu eða tólf. Fóru þeir þá dag þann 

allan með þeim til varúðar fyrir Ármóði ok húskörlum 

hans. Ok er þessi tíðindi spurðust, at þeir Egill höfðu 
barizt við ofrefli liðs á skóginum ok sigrat, þá þótti Ár- 

móði engi ván, at hann mundi mega reisa rönd við Agli. 

Sat Ármóðr því heima við alla sína menn. Þeir Egill ok 

Þorfinnr skiptust gjöfum við atskilnaði, ok mæltu til vin- 

áttu með sör. Síðan fóru þeir Egill leið sína, ok er ekki 

sagt at til tíðinda yrði í ferð þeirra, áðr þeir komu til 

Þorsteins. Váru þá grædd sár þeirra.  Dvöldust þeir 
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Egill þar til várs. En Þorsteinn fékk sendimenn til Há- 

konar konungs, at færa honum skatt þann, er Egill hafði 

Sótt til Vermalands. Ok er þeir komu á konungs-fund, 

bá sögðu þeir honum tíðindi, þau er gjörzt höfðu í ferð 

Þeirra Egils, ok færðu honum skattinn. Konungr þóttist 

þá vita, at þat mundi satt vera, er áðr hefði hann grunat 

um, at Arnviðr jarl mundi hafa látit drepa sendimenn 

hans tvenna, er hann hafði austr sent. Sagði konungr, 

at Þorsteinn skyldi þá hafa landsvist ok vera í sætt við 
hann. Fóru sendimenn síðan heimleiðis. Ok er þeir 

koma aptr til Þorsteins, þá segja þeir honum, at konungr 

löt vel yfir þessi ferð, ok Þorsteinn skyldi þá vera í sætt 

ok vináttu við konung. Hákon konungr fór í Vík austr 

um sumarit; en þaðan gjörði hann ferð sína austr á 

Vermaland með mikit lið. Arnviðr jarl flýði undan, en 

konungr tók stór gjöld af bóndum þeim, er honum þótti 

Í sökum við sik, svá sem sagt er af þeim, er skattinn 

Sóttu. Setti hann þar yfir jarl annan, ok tók gislar af 

honum ok bóndum. Hákon konungr fór víða í þeirri 

Íerð um Gautland hit vestra, ok lagði þat undir sik, svá 

sem sagt er í sögu hans ok finnst í kvæðum þeim, er 

um hann hafa ort verit. Þá er ok sagt, at hann fór til 

Danmerkr ok herjaði þar víða. Þá hrauð hann tólf skip 
af Dönum með tveimr skipum, ok þá gaf hann konungs- 

nafn Tryggva Ólafssyni, bróðursyni sínum, -ok vald yfir 

Víkinni austr. Egill bjó kaupskip sitt um sumarit, ok 
rðð þar til föruneyti. En langskip þat, er hann hafði 
haft um haustit ór Danmörku, gaf hann Þorsteini at skiln- 

aði. Þorsteinn gaf Agli góðar gjafir, ok mæltu til mik- 

illar vináttu sín í milli. Egill gjörði sendimenn til Þórðar 

á Aurland, mágs síns, ok fökk honum umboð sitt, at skipa 
Jarðir þær, er Egill átti í Sogni ok á Hörðalandi, ok bað 
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hann selja, ef kaupendr væri til. Ok er Egill var búinn 

ferðar sinnar, ok byr gaf, þá sigldu þeir út eptir Víkinni 

ok svá leið sína norðr fyrir Noreg, ok síðan í haf út- 

Byrjaði þeim til góðrar hlítar, komu af hafi í Borgarfjörð, 
ok hölt Egill skipinu inn eptir firðinum ok til hafnar 

skammt frá bæ sínum. Hann lét heim flytja varnað sinn, 

en ráða skipi til hlunns. Egill fór heim til bús síns. 
Uróu menn honum fegnir. Dvaldist Egill þar þann vetr. 

80. Kapituli. 

Dráp Þórðar Lambasonar. 
Þá er þetta var tíðinda, at Egill var út kominn ór 

þessi ferð, þá var héraðit albyggt. Váru þá andaðir allir 

landnámamenn, en synir þeirra lifðu eða sonasynir, ok 

bjuggu þeir þá í höraði. Ketill gufa kom til Íslands, 

þá er land var mjök byggt. Hann var hinn fyrsta vetr 

at Gufuskálum á Rosmhvalanesi. Ketill hafði komit vestan 

um háf af Írlandi. Hann hafði með sör þræla marga 

írska. Lönd váru öll byggð á Rosmhvalanesi í þann 

tíma. Réóst Ketill því þaðan á brott ok inn á nes — 

er þar kallat á Gufunesi -- ok fékk þar engan ráðstafa. 

Þá fór hann í Borgarfjörð, ok sat þar hinn þriðja vetr, 

er síðan var kallat at Gufuskálum. Þar fellr á, er heitir 

Guf-á. Í hana setti Ketill upp skip sitt. Þórðr Lamba- 

son bjó þá á Lambastöðum. Hann var kvángaðr, ok átti 

son þann, er Lambi hét. Hann var þá vaxinn mjök, 

mikill maðr ok sterkr at jöfnum aldri. En eptir um sum- 

arit, er menn fóru til alþingis, reið Lambi til þings; en 

Ketill gufa var þá farinn í Breiðafjörð, at leita sér um 

bústað. þá hlaupa þrælar hans á brottu, ok koma fram 

um nótt á Lambastaði, ok báru þegar eld at húsum, ok 

brenndu þar Þórð inni ok öll hjú hans, en brutu upp búr 
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hans, ok báru út gripi ok vöru. Síðan ráku þeir heim 

hross ok klyfjuðu, ok fóru síðan út til Álptaness. Þann 

Morgin um sólar-upprásar skeið kom Lambi heim, ok 

hafði hann söt eldinn un nóttina. Þeir váru nökkurir 
Menn saman. Hann reið þegar at leita þrælanna. Ríða 

Þar menn af bæjum til móts við hann. Ok er þrælarnir 

Sá eptirför, þá stefndu þeir undan, en létu lausan ráns- 

feng sinn. Hljópu sumir á mýrar út, en sumir út með 

Sjó, til þess at fjörðr. var:fyrir þeim. Þá sóttu þeir Lambi 

€ptir þeim, ok drápu þar þann, er Kori hét. Því heitir 

þar síðan Koranes; en Skorri ok Þormóór ok Svartr gengu 

á kaf, ok svámu frá landi. „Síðan leituðu þeir Lambi at 

Skipum, ok röru at leita þeirra, ok fundu þeir Skorra Í 

Skorrey, ok drápu hann þar. Þá réru þeir út til Þor- 

móðs-skers, ok drápu þar Þormóð. Er við hann skerit 

kennt. Þeir hendu þrælana enn fleiri, þar sem síðan eru 

örnefni við kennd. Lambi bjó síðan á Lambastöðum, ok 

var gildr bóndi. Hann var rammr at afli. Engi var hann 

uppvöðslumaðr. Ketill gufa fór síðan vestr í Breiðafjörð, 

ok staðfestist í Þorskafirði. Við hann er kenndr Gufu- 
dalr ok Gufufjörðr. Hann átti Ýri, dóttur Geirmundar 

heljarskinns. Vali var son þeirra. Grímr höt maðr, ok 

Var Svertingsson. Hann bjó at Mosfelli fyrir neðan heiði. 

Hann var auðigr ok ætt-stórr. Rannveig var systir hans 

Sammæðra, er átti Þóroddr goði í Ölvusi. Var þeirra son 

Skapti lög(sögu)maðr. Grímr var ok lögsögumaðr síðan. 

Hann bað Þórdísar Þórólfsdóttur, bróðurdóttur Egils ok 

stjúpdóttur. Egill unni Þórdísi engum mun minna en 
Sínum börnum. Hón var hin fríðasta kona. En fyir 

því, at Egill vissi, at Grímr var maðr göfugr ok sá ráða- 
kostr var góðr, þá var þat at ráði gjört. Var Þórdís 

13 
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gipt Grími.  Leysti Egill þá af hendi föðurarf hennar. 

Fór hón til bús með Grími, ok bjuggu þau lengi at Mosfelli. 

81. Kapituli. 

Ólafr fökk Þorgerðar. 
Ólafr höt maðr, son Höskulds Dalakollssonar, ok sort 

Melkorku, dóttur Mýrkjartans Íra- konungs. Ólafr bjó Í 

Hjarðarholti í Laxárdal, vestr í Breiðafjarðardölum. Ólafr 

var stórauðigr at fé. Hann var þeirra manna fríðastr 

sýnum, er þá váru á Íslandi; hann var skörungr mikill. 

Ólafr bað Þorgerðar, dóttur Egils. Þorgerðr var væn kona 

ok kvenna mest, vitr ok heldr skapstór, en hversdagliga 

kyrrlát. Egill kunni öll deili á Ólafi, ok vissi, at þat 
gjaforð var göfugt, ok fyrir því var Þorgerðr gipt Ólafi. 

Fór hón til bús með honum í Hjarðarholt. Þeirra börn 

váru þau Kjartan, Þorbergr, Halldórr, Steindórr, Þuríðr, 

Þorbjörg, Bergþóra. Hana átti Þórhallr goði Oddason. 

Þorbjörgu átti fyrr Ásgeirr Knattarson, en síðar Vermundr 

Þorgrímsson. Þuríði átti Guðmundr Sölmundarson. Váru 

þeirra synir Hallr ok Víga- Barði.  Ögzurr Eyvindarson, 

bróðir Þórodds í Ölvusi, fökk Beru, dóttur Egils. Böð- 
varr, son Egils, var þá frumvaxta. Hann var hinn efni- 

ligsti maðr, fríðr sýnum, mikill ok sterkr, svá sem verit 

hafði Egill eða Þórólfr á hans aldri. Egill unni honum 
mikit; var  Böðvarr ok elskr at honum. Þat var eitt 

sumar, at skip var í Hvítá, ok var þar mikil kaupstefna- 

Hafði Egill þar keypt við margan, ok lét flytja heim á 

skipi. Fóru húskarlar ok höfðu skip áttrætt, er Egill átti 
Þat var þá eitt sinn, at Böðvarr beiddist at fara með 

þeim, ok þeir veittu honum þat. Fór hann þá inn á 
Völlu með húskörlum. Þeir váru sex saman á áttært 

skipi. Ok er þeir skyldu út fara, þá var flæðrin síð dags; 
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Ok er þeir urðu hennar at bíða, þá fóru þeir um kveldit 

síð. Þá hljóp á útsynnings-steinóði, en þar gekk í móti 

útfalls-straumr.  Gjörði þá stórt á firðinum, sem þar kann 

opt verða. Lauk þar svá, at skipit kafði undir þeim, ok 

týndust þeir allir, en eptir um daginn skaut upp líkunum. 

Kom lík Böðvars inn í Einarsnes, en sum komu fyrir 

Sunnan fjörðinn, ok rak þangat skipit; fannst þat inn 

við Reykjarhamar. Þann dag spurði Egill þessi tíðindi, 

ok þegar reið hann at leita líkanna. Hann fann rétt lík 

Böðvars; tók hann þat upp ok setti í knð sér, ok reið 
með út í Digranes til haugs Skallagríms. Hann lét þá 

Opna hauginn, ok lagði Böðvar þar niðr hjá Skallagrími. 

Var síðan aptr lokinn haugrinn, ok var eigi fyrr lokit en 

um dagsetrs-skeið. Eptir bat reið Egill heim til Borgar; 

ok er hann kom heim, þá gekk hann þegar til lokrekkju 

Þeirrar, er hann var vanr at sofa í- Hann lagðist niðr 

ok skaut fyrir loku. Engi þorði at krefja hann máls. 

En svá er sagt, þá er þeir settu Böðvar niðr, at Egill 

var búinn: hosan var strengd fast at beini; hann hafði 

fustans-kyrtil rauðan, þröngan, upp lítinn, ok lást at 

síðu. En þat er sögn manna, at hann þrútnaði svá, at 

kyrtillinn rifnaði af honum ok svá hosurnar. En eptir 

um daginn löt Egill ekki upp lokrekkjuna. Hann hafði 

þá ok engan mat nö drykk. Lá hann þar þann dag ok 
nóttina eptir. Engi maðr þorði at mæla við hann. En 
hinn þriðja morgin, þegar er lýsti, þá löt Ásgerðr skjóta 

hesti undir mann — reið sá sem ákafligast vestr í Hjarðar- 

holt —, ok löt segja Þorgerði þessi tíðindi öll saman, ok 

var þat um nónskeið, er hann kom þar. Hann sagði ok 

þat með, at Ásgerðr hafði sent henni orð, at koma sem 

fyrst suðr til Borgar. Þorgerðr löt þegar söðla sör hest, 

ok fylgdu henni tveir menn. Riðu þau um kveldit ok 
13* 
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nóttina, til þess er þau komu til Borgar. Gekk: Þorgerðr 

þégar inn í eldahús. Ásgerðr heilsaði henni ok spurði, 

hvárt þau hefði náttverð etit. Þorgerór segir hátt: „engan 

hefi ek náttverð haft, ok engan mun ek fyrr en at Freyju. 

Kann:ek mér eigi betri ráð en faðir minn. Vil ek ekki 

lifa eptir föður minn ok bróður“. Hón gekk at lokhvílunni 

ok kallaði: „faðir! lúk upp hurðunni. Vil ek, at vit 

farim eina leið bæði“. Egill spretti frá lokunni. Gekk 

Þorgerór upp í hvílugólfit, ok lét loku fyrir hurðina; 
lagðist hón niðr í aðra rekkju, er þar var. Þá mælti 

Egill: „vel gjörðir þú dóttir, er þú vill fylgja feðr þínum. 

Mikla ást hefir þú sýnt við mik. Hver ván er, at ek 

muna lifa vilja við harm þenna“? Síðan þögðu þau 

um hríð. Þá mælti Egill: „hvat er nú, dóttir! tyggr þú 

nökkut“? „Tygg ek söl“, segir hón, „þvíat ek ætla, at 

mér muni þá verra en áðr. Ætla ek ella, at ek muna 

of lengi lifa“. „Er þat illt manni“? segir Egill. „All- 

illt“, sagði hón; „villtu eta“? „Hvat man varða“? segir 

hann; en stundu síðar kallaði hón, ok bað gefa sér drekka. 

Síðan var henni gefit vatn at drekka. Þá mælti Egill: 

„slíkt gjörir at, er sölin etr, þyrstir æ þess at meir“. 

„ Villtu drekka, faðir“? sagði hón. Hann tók við ok 

svalg stórum, ok var þat í dýrshorni. Þá mælti Þorgerðr: 

„nú eru vit vélt, þetta er mjólk“. Þá beit Egill skarð 

ór horninu, allt þat er tennr tóku, ok kastaði horninu 

síðan. Þá mælti Þorgerðr: „hvat skulu vit nú til ráðs 

taka?  Lokit er nú þessi ætlan. Nú vilda ek, faðir! at 

vit lengdim líf okkart, svá at þú mættir yrkja erfikvæði 

eptir Böðvar, en ek mun rísta á kefli; en síðan deyju 

vit, ef okkr sýnist. Seint ætla ek Þorstein son þinn 

yrkja kvæði eptir Böðvar, en þat hlýðir eigi, at hann sé 

eigi erfór, þvíat eigi ætla ek okkr sitja at drykkjunni 
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Þeirri, at hann er erfór“. Egill segir, at þat var þá úvænt, 

at hann mundi þá yrkja mega, þótt hann leitaði við, „en 

freista má ek þess“, sagði hann. Egill hafði þá átt son, 

er Gunnar hét, ok hafði sá ok andazt litlu áðr. Síðan 

hóf Egill upp kvæðit, ok er þetta upphaf at: 

Sonar-torrek. 

di 

Mjök erumk tregt 

tungu at hræra 

eðr loptvægi 

ljóðpundara. 

Er-a nú vænligt 

um Viðris þýfi, 

né hógdrægt 

ór hugar fylgsni. 

2. 

Er-a auðþeystr 

(því at ekki veldr 

höfugligr) 

ór hyggjustað 

þagna- fundr 

Þriggja niðja, 

ár-borinn 

ór Jötunheimum. 

3. 

Lastalauss 

er lifnaði 

á Nökkvers 

nökkva Bragi. 

Jötuns háls 

undir þjóta 

náins niðr 

fyrir naustdyrum. 

4. 

Þvíat ætt mín 

á enda stendr, 

sem hræbarnar 

hlimar marka. 

Er-a karskr maðr, 

sá er köggla ber 

frænda hrers 

af fletjum niðr. 

Án 

Þó mun ek mitt 

ok móður hrer 

föðurfall 

fyrst um telja. 

Þat ber ek út 

ór orðhofi 

mærðar-timbr, 

máli laufgat. 

6. 

Grimmt varumk hlið, 

þat er hrönn um braut 

föður míns 

á frændgarði, 
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Veit ek úfullt 

ok opit standa 

sonar skarð, 

er mér sjár um vann. 

{fa 

Mjök hefir Rán 

ryskt um mik; 

em ek of snauðr 

at ástvinum. 

Sleit marr bönd 

minnar ættar, 

snaran þátt 

af sjálfum mér. 

8. 

Veiztu, ef um þá sök 

sverði of rækak, 

var ölsmið 

allra tíma. 

Roða vágs bræðr 

ef um vega mættak, 

færak andvígr 

CEgis mani. 

Sk 

En ek ekki 

eiga þóttumst 

sakar afl 

við súðs bana, 

þvíat alþjóð 

fyrir augum verðr 

gamals þegns 

gengileysi. 
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10. 

Mik hefir marr 

miklu ræntan 

(grimmt er fall 

frænda at telja), 

síðan er minn 

á mun-vega 

ættar skjöldr 

af lífi hvarf. 

lk 

Veit ek þat sjálfr, 

at Í syni mínum 

var ills þegns 

efni vaxit, 

ef sá randviór 
röskvast næði, 

unz hergauts 

hendr of tæki. 

12. 

Á leit flest, 

þat er faðir mælti, 

þótt öll þjóð 

annat segði, 

ok mér upp hélt 

um verbergi, 

ok mitt afl 
mest um studdi. 

19. 

Opt kemr mér 

mana Bjarnar 

í byrvind 

bræðraleysi. 

a a 



Hyggjumst um, 

er Hildr þróast; 

hnýsumst hins 

ok hygg at því. 

14. 

Hverr mér hugaðr. 

á hlið standi 

annarr þegn 

við óðræði ; 

þarf ek þess opt, 

of her gjörum. 

Verð ek varfleygr, 

er vinir þverra. 

15. 

Mjök er torfyndr, 

sá er trúa knegum 

of alþjóð 

elgjar gálga. 

(þvíat nifl-góór 

niðja-steypir 

bróður hrer 

við baugum selr. 

Finn ek þat opt, 

er fjár beiðir.) 

16. 

Þat er ok mælt 

at engi geti 

sonar iðgjöld, 

nema sjálfr ali, 

nöð þann nið, 

er öðrum sé 
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borinn maðr 

í bróður stað. 

17. 

Erumk-a þokkt 

þjóða sinni, 

þótt sérhverr 

sáttum haldi. 

Byrr er býskips 

í bæ kominn, 

kvánar son, 

kynnis leita. 

18. 

En mör!fáns 

í föstum þokk 

hrosta hilmir 

á hendi stendr; 

mák-a ek upp 

í úróar grímu 

rýnis-reið 

röttri halda. 

19. 

Sízt son minn 

sóttar brími 

heiptuligr 

ór heimi nam, * 

þann ek veit 

at varnaði 

vamma-varr 

við námæli 

20. 

Þat man ek enn, 

er upp um hóf 
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í goðheim 

Gauta spjalli 

ættar ask, 

þann er óx af mér, 

ok kynvið 

kvánar minnar 
21. 

Átta ek gott 

við geira drottinn, 

gjörðumst tryggr 

at trúa honum, 

áðr vinað 

vagna runni, 

sigrhöfundr, 

um sleit við mik. 

221 

Blótk-a ek af því 

bróður Vilis, 

goð jarðar, 

at ek gjarn Sjá; 

þó hefir Mímsvinr 

mér of fengnar 

bölva bætr, 

er hit betra telk. 

23: 

Gafumk íþrótt 

úlfs of bagi 

vígi vanr 

vammi firrða, 

ok þat geð, 

er ek gjörða mér 

vísa fjandr 

af vélöndum. 

24. 

Nú er mér torvelt, 

Tveggja baga 

njörvanipt 

á nesi stendr. 

Skal ek þó glaór 

með góðan vilja 

ok úhryggr 

Heljar bíða. 

Egill tók at hressast, svá sem fram leið at yrkja kvæðit. 

Ok er lokit var kvæðinu, þá færði hann þat Ásgerði ok 

Þorgerði ok hjónum sínum. Reis hann þá upp ór rekkju 

ok settist í öndvegi. Kvæði þetta kallaði hann Sonar- 
torrek. Síðan löt Egill erfa sonu sína eptir fornri sið- 

venju. En er Þorgerór fór heim, reifði Egill hana góðum 

gjöfum. 

Egill bjó at Borg langa æfi ok varð maðr gamall, 
en ekki er getit, at hann ætti málaferli við menn hér á 
landi. Ekki er ok sagt frá hólmgöngum hans eða víga- 

ferlum, síðan er hann staðfestist hör á Íslandi. Svá segja 
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menn, at Egill færi ekki í brott af Íslandi, síðan er þetta 

var tíðinda, er nú var áðr frá sagt, ok bar þat mest til 

þess, at Egill mátti ekki vera í Noregi af þeim sökum, 

sem fyrr var frá sagt at konungar þóttust eiga við hann. 

Bú hafði hann rausnarsamligt, þvíat fé skorti eigi. Hann 

hafði ok gott skaplyndi til þess. Hákon konungr Aðal- 

steins-fóstri rðó fyrir Noregi langa stund; en hinn efra 

hlut æfi hans þá komu synir Eiríks til Noregs, ok deildu 

til ríkis í Noregi við Hákon konung, ok áttu þeir orrust- 

ur saman, ok hafði Hákon jafnan sigr. En síðustu orr- 

ustu áttu þeir á Hörðalandi í Storð á Fitjum. Þar fékk 

Hákon konungr sigr ok þar með banasár. Eptir þat tóku 

þeir konungdóm í Noregi, Eiríkssynir. Arinbjörn hersir 

var með Haraldi Eiríkssyni ok gjörðist ráðgjafi hans, ok 

hafði af honum veizlur stórliga miklar. Var hann for- 

stjóri fyrir liði ok landvörn. Arinbjörn var hermaðr mik- 
ill ok sigrsæll. Hann hafði at veizlum Firðafylki. Egill 

Skallagrímsson spurði þessi tíðindi, at konunga-skipti 

Var orðit í Noregi, ok þat með, at Arinbjörn var þá kom- 

inn í Noreg til búa sinna, ok hann var þá í virðing mik- 

illi. þá orti Egill kvæði um Arinbjörn, ok er þetta upp- 

haf at. 

Arinbjarnar-drápa eðr brot af henni. 

ii 2. 

Emk hraðkveðr Skaupi gnægðr 

hilmi at mæra, skrök-beröndum, 

en glapmáll emk vilkviðr 

um gleggvinga, um vini mína. 

opinspjallr Sótt hefik mörg 

um jöfurs dáðum, mildinga sjöt 

en þagmælskr með grunlaust 

um þjóólygi. grepps um æði. 
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Hafða ek endr 

Ynglings burar, 

ríks konungs, 

reiði fengna. 

Dróg ek djarfhött 

um dökkva skör; 

lét ek hersi 

heim um sóttan. 

4. 

Þar er all-valdr 

und ýgrs-hjálmi 

ljóðframaðr 

at landi sat. 

Stýrir konungr 

við stirðan hug 

í Jórvík 

úrgum hjörvi. 

si 

Var-a þat tunglskin 

tryggt at líta 

né ógnlaust 

Eiríks brá, 

þá er ormfránn 

ennimáni 

skein allvalds 

ægi-geislum. 

6. 

þó ek bólstr-verð 

um bera þorða 

maka hæings 

markar drottni, 
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svá at Yggs-full 

ýranda kom 

at hvers manns 

hlusta-munnum. 

I 

Né hamfagrt 

höldum þótti 

skáldfé mitt 

at skata húsum, 

þá er úlfgrátt 

við Yggjar-miði 

hatt-staup 

at hilmi þá-k. 

8. 

Við því tók, 

en tíru fylgdu 

sökk svartleit 

síðra brúna 

ok sá muðr, 

er mína bar 

hefð fyrir 

hilmis kné 

ot 

Þar er tannfjöld 

með tungu þá-k, 

sem hlertjöld, 

hlustum göfguð: 

en sú gjöf 

gulli betri 

hróðugs konungs 

um heitin var. 
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10. 

Þar stóð mér, 

mörgum betri 

hodd-finnöndum, 

á hlið aðra 

tryggr vinr minn, 

sá er trúa knátta-k, 

heiþoraðr 

hverju ráði 

11. 

Arinbjörn, 

er oss einn um hóf, 

knía fremstr, 

frá konungs fjónum, 

vinr þjóðans, 

er vætki laug 

í herskás 

hilmis garði. 

- stuðli 

löt margframaðr 

minna dáða; 

Byni tt. 

sonr Hálfdanar, 

at Í væri 

ættar skari. 

13. 

Þat er úrött, 

ef orpit hefir 

á máskeið 

mörgu gagni, 

ramriðin 

Rökkva-stóði, 

vell-vönuðr, 

því er veitti mér. 

14. 

Munk vinþjófr 

verða heitinn, 

ok váljúgr 

at Viðris-fulli, 

hróðrs örverðr 

ok heit-rofi, 

nema ek þess gagns 

gjöld um vinnak. 

ld. 
Nú er þat set, 

hvar ek setja skal 

bragar fótum 

bratt-stiginn 

fyrir mannfjöld, 

margra sjónir, 

hróðr mektugs 

hersa kundar. 

16. 

Erumk auóskæf 

ómun-lokri 

magar Þóris 

mærðar efni, 

vinar míns, 

þau er valið liggja 
tvenn ok þrenn 

á tungu mér. 
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A br 

Þat tel ek fyrst, 

er flestr um veit, 

ok alþjóð 

eyrum sækir, 

hvé mildgeðr 

mönnum þótti 

Bjóða- björn 

birkis-ótta. 

18. 

Þat alls-heri 

at undri gefst, 

hvé hann urþjóð 

auði gnægir; 

þvíat Grjótbjörn 

of gæddan hefir 

Freyr ok Njörðr 

at fjár-afli. 

19, 

En Hróalds 

at höfuðbaðmi 

auðs iðgnótt 

at álnum sifjar), 

sem vinreið 

á vegum öllum 

á vindkers 

víðum botni. 

20. 

Hann dragseil 

um eiga gat, 

sem hildingr, 

heyrnar spanna, 
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góðum ávarðr 

með gumna fjöld 

vinr véþorins 

veklinga týs. 

21 

Þat hann viðr, 

er þrjóta mun 

flesta menn, 

þótt fé eigi. 

Kveók-a ek skammt 

milli skata húsa, 

né auðskept 

almanna spjör. 

22. 

Gekk maðr engi 

at Arinbjarnar 

ór legvers 

löngum knerri 

háði leiddr, 
né heipt-kviðum, 

með atgeirs 

auðar tuptir. 

23. 

Hinn er fögrimmr, 

er í Fjörðum býr, 

sá er of dólgr 

Draupnis niðja. 

24. 

Sökunautr 

sona hvinna, 
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hringum hreytir 26. 

hodd-vegandi. Var ek árvakr, 

bar ek orð saman 

eð með málþjóns 

Hann aldr-teig morginverkum. 

um eiga gat, Hlóð ek lofköst, 

fjöl-jáinn þann er lengi stendr 

friði spjöllum. úbrotgjarn 

í bragar túni. 

82. Kapitnli. 

Af Einari Helgasyni ok Agli. 

Einarr höt maðr. Hann var son Helga Óttarssonar, 
Bjarnarsonar hins austræna, er nam lönd í Breiðafirði. 

Einarr var bróðir Úsvífrs hins spaka. Einarr var þegar 

á unga aldri mikill ok sterkr, ok hinn mesti atgjörvi- 

maðr. Hann tók at yrkja, þegar er hann var ungr, ok 

var maðr námgjarn. Þat var eitt sumar á þingi, at Ein- 

arr gekk til búðar Egils Skallagrímssonar, ok tókust þeir 

at orðum, ok kom þar brátt talinu, at þeir ræddu um 

skáldskap. Þótti hvárumtveggja þær ræður skemmtilegar. 

Síðan vandist Einarr optliga, at ganga til tals við Egil. 

Gjörðist þar vinátta mikil. Einarr hafði litlu áðr komit 

út ór för. Egill spurði Einar mjök austan tíðinda ok at 

vinum sínum, svá ok at þeim, er hann þóttist vita atú- 

vinir hans váru. Hann spurði ok mjök eptir stórmenni. 

Einarr spurði ok í mót Egil frá þeim tíðindum, er fyrr 

höfðu gjörzt um ferðir Egils, ok stórvirki hans, en þat tal 

bótti Agli gott, ok rættist af vel. Einarr spurði Egil, 
hvar hann hefði þess verit staddr, at hann hefði mest 

Teynt sik, ok bað hann þat segja sér. Egill kvað: 

Böróðumst ek einn við átta, 
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en við ellifu tysvar; 

(svá fengum verð vargi) 

varð ek einn bani þeirra. 

Skiptumst hart af heiptum 

hlífar skelfi-knífum. 

Lét ek af emblu aski 

eld valbasta kastat. 

Þeir Egill ok Einarr mæltu til vináttu með sér at skiln- 

aði. Einarr var löngum utanlendis með tignum mönnum. 

Einarr var örr maðr ok optast félítill, en skörungr mikill 

ok drengr góðr. Hann var hirðmaðr Hákonar jarls Sig- 
urðarsonar. Í þann tíma var í Noregi úfriðr mikill ok 

bardagar með þeim Hákoni jarli ok Eiríkssonum, ok stukku 

ýmsir ór landi. Haraldr konungr Eiríksson föll suðr í 

Danmörku at Hálsi í Limafirði, ok var hann svikinn. Þá 

barðist hann við Harald Knútsson, er kallaðr var Gull- 

Haraldr, ok þá Hákon jarl. Þar föll ok þá með Haraldi 

konungi Arinbjörn hersir, er fyrr var frá sagt. Ok er 

Egill spurði fall Arinbjarnar, þá kvað hann: 

(Þverra nú þeir, er þverrðu 

þing, birtingar, Ingva) 

Hvar skal ek mildra manna, 

mjaðveitar! (dag) leita, 

þeirra er hauks fyrir handan 

háfjöll dígul-snjávi 

jarðargjörð með orðum 

ey-neglda mér hegldu? 

Einarr Helgason skáld var kallaðr skálaglamm. Hann 

orti drápu um Hákon jarl, er kölluð er Vell-ekla, ok var 

þat mjök lengi, at jarlinn vildi ekki hlýða kvæðinu, þvíat 

hann var reiðr Einari. þá kvað Einarr: 

Gjörða ek (verka| um virða 
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vörð, þann er sitr at jörðu 

(iðrumst þess), meðan aðrir 

örváfaðar sváfu. 

Hykk-at ek hodda stökkva 

(hinnig sóttak gram) þóttu, 

(fýsinn) fræknum vísa, 

ferri skáldin verri. 

Ok enn kvað hann: 

Sækjum jarl þann, er auka 

úlfs-verð þorir sverðum. 

skipum borðróinn barða 

baugskjaldum Sigvalda. 

Drepr eigi sá sveigir 

sárlinns, er gram finnum, 

(rönd berum út á andra 

Endils) við mér hendi. 

Jarlinn vildi eigi, at Einarr færi á brott, ok hlýddi þá 

kvæðinu, ok síðan gaf hann Einari skjöld, ok var hann 

hin mesta gersemi. Hann var skrifaðr fornsögum, en allt 

milli skriptanna váru lagðar yfir spengr af gulli, ok settr 

steinum. Einarr fór til Íslands ok til vistar með Úsvífi 

bróður sínum; en um haustit reið Einarr vestan, ok kom 
til Borgar, ok gisti þar. Egill var þá eigi heima, ok var 

hann farinn norðr til höraða, ok var hans þá heim ván. 

Einarr beið hans þrjár nætr. En þat var engi siðr, at 
Sitja lengr en þrjár nætr at kynni. Bjóst Einarr þá í 

brott. Ok „er hann var búinn, þá gekk hann til rúms 
Egils, ok festi þar upp skjöldinn þann hinn dýra, ok sagði 
heimamönnum, at hann gaf Agli skjöldinn. Síðan reið 

Einarr í brott. En þann sama dag kom Egill heim. En 

er hann kom inn til rúms síns, þá sá hann skjöldinn ok 

Spurði, hverr gersemi þá ætti. Honum var sagt, at Einarr 
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skálaglamm hefði þar komit, ok hann hafði gefit honum 

skjöldinn. Þá mælti Egill: „gefi hann allra manna arm- 

astr. Ætlar hann, at ek skula þar vaka yfir ok yrkja um 

skjöld hans. Nú taki hest minn. Skal ek ríða eptir hon- 

um ok drepa hann“. Honum var þá sagt, at Einarr hafði 

riðit snimma um morguninn. „Mun hann nú kominn vestr 

til Dala“. Síðan orti Egill drápu, ok er þetta upphaf at: 

Mál er lofs at lýsa 

ljós-garð of, þá er ek, barða 

(mér kom heim at hendi 

hodd-sendis boð) enda. 

Skulu-t grundar gilja 

glaums misfengnir taumar 

(hlýðit ér til orða) 

erðgróins mör verða. 

Egill ok Einarr höldu vináttu sinni, svá lengi (sem) þeir 

lifðu báðir. En svá er sagt at færi skjöldrinn um síðir, 

at Egill hafði hann með sér í brúðför, þá er hann fór 

norðr á Víðimýri með Þorkatli Gunnvaldssyni ok þeir 
Rauða-Bjarnarsynir, Trefill ok Helgi. Þá var spillt skild- 

inum ok kastat í sýruker. En síðan löt Egill taka af 

búnaðinn, ok váru tólf aurar gulls í spöngunum. 

$3. Kapituli. 

Af Þorsteini Egilssyni. 
Þorsteinn, son Egils, þá er hann óx upp, var hann 

allra manna fríðastr sýnum, hvítr á hár ok bjartr álitum. 

Hann var mikill ok sterkr, ok þó ekki eptir því, sem faðir 

hans var. Þorsteinn var vitr maðr ok kyrrlátr, hógvær, 
stilltr manna bezt. Egill unni honum lítit. Þorsteinn var 

ok ekki við hann ástúðligr, en þau Ásgerðr ok Þorsteinn 
unnust mikit. Egill tók þá at eldast mjök. Þat var eitt- 
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hvert sumar, er Þorsteinn reið til alþingis, en Egill sat 

þá heima. En áðr Þorsteinn færi heiman, stilltu þau 

Ásgerðr svá um, at þau tóku ór kistu Egils silki-slæður 

Arinbjarnar-nauta, ok hafði Þorsteinn til þings. Ok er 

hann hafði á þinginu, þá váru honum dragsíðar, ok urðu 

Saurgar neðan, þá er þeir váru í lögbergs-göngu. Ok 

er hann kom heim, þá hirði Ásgerðr slæðurnar, þar sem 

áðr váru. En mjök miklu síðar, þá er Egill lauk upp 

kistu sína, þá fann hann, at spillt var slæðunum, ok leit- 

abi þá máls um við Ásgerði, hverju þat gegndi. Hón 

sagði þá hit sanna til. Þá kvað Egill: 

Áttk-a ek erfi-nytja,. 

arfa mér til þarfan. 

Mik hefir sonr of svikit 

(svik tel ek í því) kvikvan. 

Vel mátti þess vatta 

vigg-ríðandi bíða, 

er hafskíða hlæði 

hljótendr of mik grjóti. 

Þorsteinn fökk Jófríðar, dóttur Gunnars Hlífarsonar. Móðir 

hennar var Helga, dóttir Ólafs feilans, systir Þórðar gellis. 

Jófríði hafði átt fyrr Þóroddr, son Tungu-Odds. Litlu 

€ptir þetta andaðist Ásgerðr. Eptir þat brá Egill búi, ok 

Seldi í hendr Þorsteini, en Egill fór þá suðr til Mosfells, 

til Gríms mágs síns, þvíat hann unni mest Þórdísi stjúp- 

dóttur sinni þeirra manna, er þá váru á lífi. Þat var 

„ Eitt sumar, at skip kom út í Leiruvági, ok stýrði sá maðr, 

er þormóðr höt. Hann var norrænn ok húskarl Þorsteins 

Þórusonar. Hann hafði með at fara skjöld, er Þorsteinn 
hafði sent Agli Skallagrímssyni, ok var þat ágætr gripr. 

Þormóðr færði Agli skjöldinn, en hann tók við þakksam- 

14 
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liga. Eptir um vetrinn orti Egill drápu um skjaldargjöl- 

ina, er kölluð er Beru-drápa, ok er þetta upphaf at: 

Heyri feyrs á forsa 

fallhadds vinar stalla 

(hyggi þegn til þagnar) 

þinn liðr (konungs) minni. 

Opt skal arnar kjapta 

orð góð of tröð Horða 

hrafnstýrandi Hræra 

hregna mín of fregna. 

Þorsteinn Egilsson bjó at Borg. Hann átti tvá laungetna 

sonu, Hriflu ok Hrafn. En síðan hann kvángaðist, áttu 

þau Jófríðr tíu börn. Helga hin fagra var þeirra dóttir, 

er þeir deildu um, Skáld-Hrafn ok Gunnlaugr ormstunga. 

Grímr var elztr sona þeirra, annarr Skúli, þriði Þorgeirr, 

fjórði Kollsveinn, fimmti Hjörleifr, sétti Halli, sjaundi Egill, 

áttandi Þórðr. Þóra höt dóttir þeirra, er átti Þormóðr 

Kleppjárnsson. Frá börnum Þorsteins er komin kynslóð 

mikil ok margt stórmenni. Þat er kallat Mýra-manna- 

kyn, allt þat er frá Skallagrími er komit. 

s4. KMapituli. 

Af Önundi sjóna ok Steinari syni hans. 

Önundr sjóni bjó at Ánabrekku, þá er Egill bjó at 
Borg. Önundr sjóni átti Þorgerði, dóttur Þorbjarnar hins 

digra af Snæfells-strönd, Börn þeirra Önundar váru þat 

Steinarr ok Dalla, er átti Ögmundr Galtason. Þeirra synir 

Þorgils ok Kormakr. Ok er Önundr gjörðist gamall ok 
sýndr lítt, þá seldi hann af hendi bú. Tók þá við Stein- 

arr, sonr hans. Þeir feðgar áttu auð fjár. Steinarr var 

allra manna mestr ok rammr at afli, ljótr maðr, bjúgr í 

vexti, fóthár ok miðskammr. Steinarr var ok uppvöðslu- 
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maðr mikill ok ákafamaðr, údæll ok harðfengr, hinn mesti 

kappsmaðr. Ok er Þorsteinn Egilsson bjó at Borg, þá 

gjörðist þegar fátt um með þeim Steinari. Fyrir sunnan 

Hafslæk liggr mýrr, er heitir Stakks-mýrr. Standa þar 

yfir vötn á vetrinn; en á várin, er ísa leysir, þá er þar 

útbeit svá góð nautum, at þat var kallat jafnt ok stakkr 

töðu. Hafslækr réð þar landamerkjum at fornu fari, en 

á várum gengu naut Steinars mjök á Stakks-mýri, er þau 

váru rekin utan at Hafslæk, en húskarlar Þorsteins vönd- 

uðu um. Steinarr gaf at því engan gaum, ok fór svá 

fram hit fyrsta sumar, at ekki varð til tíðinda. En ann- 

at vár þá hölt Steinarr beitinni, en Þorsteinn lagði þá í 

umræðu við hann, ok róddi þó stilliliga. Bað hann Stein- 

arr halda beit búfjár síns, svá sem at fornu hafði verit. 

Steinarr sagði, at fé mundi ganga, þar sem þat vildi. 

Hann ræddi um allt heldr festiliga, ok skiptust þeir Þor- 

Steinn við nökkurum orðum. Síðan lét Þorsteinn hnekkja 

nautunum út á Mýrar yfir Hafslæk. Ok er Steinarr varð 

þess varr, þá fékk hann til Grana þræl sinn at, sitja at 

nautunum á Stakks-mýri, ok sat hann þar alla daga. Þetta 

var hinn efra hlut sumars. Beittust þá upp allar engjar 

fyrir sunnan Hafslæk. Nú var þat einn dag, at Þorsteinn 

hafði gengit upp á Borg at sjá um. Hann sá, hvar naut 
Steinars fóru. Hann gekk út á mýrar. Þat var síð dags. 

Hann sá, at nautin váru þá komin langt út í hóla-sundit. 

Þorsteinn rann út um mýrarnar. Ok er Grani sá þat, 

bá rak hann nautin úvægiliga, til þess er þau komu á 
Stöðul. Þorsteinn kom þá eptir, ok hittust þeir Grani í 

Saróshliðinu. Þorsteinn vá hann þar. Þat heitir Grana- 

hlið síðan. Þat er á túngarðinum. Þorsteinn hratt garð- 
inum ofan á Grana, ok huldi svá hræ hans. Síðan fór 
Þorsteinn heim til Borgar, en konur þær, er til stöðuls 

14" 
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fóru, fundu Grana, þar er hann lá. Eptir þat fóru þær 
heim til húss, ok sögðu Steinari þessi tíðindi. Steinarr 

leiddi hann upp í holtunum, en síðan fékk Steinarr til 
annan þræl at fylgja nautunum, ok er sá eigi nefndr. 

Þorsteinn löt þá, sem hann wissi eigi um beit, þat sem 

eptir var sumarsins. Þat varð til tíðinda, at Steinarr fór 

hinn fyrra hlut vetrar út á Snæfells-strönd ok dvaldist þar 

um hríð. Steinarr sá þá þræl, er Þrándr höt. Hann var 

allra manna mestr ok sterkastr. Steinarr falaði þræl þann, 

ok bauð við verð mikit; en sá, er átti þrælinn, mat hann 

fyrir þrjár merkr silfrs, ok mat hann hálfu dýrra en meðal- 

þræl, ok var þat kaup þeirra. Hann hafði Þránd með 

sér heim. Ok er þeir komu heim, þá ræðir Steinarr við 

Þránd: „nú er svá til farit, at ek vil hafa verknað af þér. 

Er hör skipat áðr til verka allra. Nú mun ek verk fyrir 

þik leggja, er þér er lítit erfiði í. Þú skalt sitja at naut- 

um mínum. þykkir mér þat miklu skipta, at þeim sé 

vel til haga haldit. Vil ek, at þú hafir þar engis manns 

hóf við nema þitt, hvar hagi er beztr á mýrum: Má ek 
eigi á manni sjá, ef þú hefir eigi til þess hug eða afi, at 
halda til fulls við einn hvern húskarl Þorsteins“. Steinarr 

seldi í hendr Þrándi exi mikla, nær álnar fyrir munn, ok 

var hón hárhvöss. „Svá lízt mér á þik, Þrándr“l segir 

Steinarr, „sem eigi sö sýnt, hversu mikils þú metr goð- 
orð Þorsteins, ef þit sjáizt tveir á“.  Þrándr svarar: „eng- 

an vanda ætla ek mör á við Þorstein, en skilja þykkjumst 

ek, hvert verk þú hefir fyrir mik lagt. Mantu þykkjast 

litlu til verja, þar sem ek em; en ek ætla mör vera góð- 

an kost, hvárr sem upp kemr, ef vit Þorsteinn skulum 

reyna með okkr“. Síðan tók Þrándr nauta-gæzlu. Hon- 

um:hafði þat skilizt, þótt hann hefði eigi lengi verit, hvert 

Steinarr hafði látit nautum sínum halda, ok sat Þrándr 

E 
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at nautum á Stakks-mýri. Ok er Þorsteinn varð þess 

Varr, þá sendi hann húskarl sinn til fundar við Þránd, 

ok bað segja honum landamerki með þeim Steinari. Ok 

er húskarl hitti Þránd, þá sagði hann honum erendi sín, 

ok bað hann halda nautunum annan veg; sagði, at þat 

var land Þorsteins Egilssonar, er nautin váru þá í komin. 

Þrándr segir: „þat hirði ek aldri, hvárr þeirra land á. 

Mun ek naut hafa þar, sem mör þykkir hagi beztr“. Síðan 

Skildust þeir. Fór húskarl heim, ok sagði Þorsteini svör 

Þrælsins. Þorsteinn löt þá kyrrt vera, en Þrándr tók þá 
at sitja at nautum nætr ok daga. 

S5. Kapituli. 

Dráp Þrándar. 

Þorsteinn stóð upp einn morgin við sól, ok gekk upp 

á borg. Hann sá, hvar naut Steinars váru. Síðan gekk 
Þorsteinn út á mýrar, til þess er hann kom til nautanna. 

Þar stendr skógar-klettr við Hafslæk, en uppi á klettinum 

Svaf Þrándr, ok hafði leyst af sér skúa sína. Þorsteinn 

gekk upp á klettinn, hafði exi-í hendi ekki mikla ok engi 

Meiri vápn. Þorsteinn stakk axarskaptinu á Þrándi ok 

bað hann vaka. Hann spratt upp skjótt ok hart, ok greip 

tveim höndum exina ok reiddi upp. Hann spurði, hvat 

Þorsteinn vildi. Hann sagði: „ek vil segja þér, at ek á 

land þetta, en þör eigut hagabeit fyrir utan lækinn. Er 

bat eigi undarligt, þóttú vitir eigi landamerki hér“. 

Þrándr segir: „engu þykkir mér skipta, hverr land á. 

Mun ek þar láta naut vera, er þeim þykkir bezt“. „Hitt 

Er líkligra“, segir Þorsteinn, „at ek muna nú ráða vilja 

fyrir landi mínu, en eigi þrælar Steinars“. *Þrándr segir: 
stiklu ertu, Þorsteinn! úvitrari maðr, en ek hugða, ef 

Þú vill eiga náttból undir exi minni, ok hætta til þess 
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virðingu þinni. Mér sýnist, at ætla til, sem ek muna 

hafa tvau öfl þín, en mik skortir ekki hug. Ek em ok 
vápnaðr betr en þú“. Þorsteinn mælti: „á þá hættu mun 

ek leggja, ef þú gjörir eigi at um beitina. Vænti ek, at 

mikit skili hamingju okkra, svá sem mála-efni eru újöfn“. 

Þrándr segir: „nú skaltu sjá, Þorsteinn! hvárt ek hræð- 

umst nökkut hót þín“. Síðan settist Þrándr niðr ok batt 

skó sinn. En Þorsteinn reiddi upp exina hart, ok hjó á 
háls Þrándi, svá at höfuðit féll á bringuna. Síðan bar 

Þorsteinn grjót at honum, ok huldi hræ hans; gekk síðan 

heim til Borgar. En þann dag komu seint heim naut 

Steinars. Ok er þrotin ván þótti þess, þá tók Steinarr 

hest sinn ok lagði á söðul. Hann hafði alvæpni sitt. 

Hann reið síðan til Borgar. Ok er hann kom þar, hitti 

hann menn at máli. Hann spurði, hvar Þorsteinn væri. 

Honum var sagt, at hann sat inni. Þá bað Steinarr, at 

Þorsteinn kæmi út; kvaðst eiga erendi við hann. Ok er 

Þorsteinn heyrði þetta, tók hann vápn sín ok gekk út í 

dyrr. Síðan spurði hann Steinar, hver erendi hans væri. 

„Hefir þú drepit Þránd þræl minn“? segir Steinarr. „Svá 

er víst“, segir Þorsteinn; „þarftu þat ekki öðrum mönn- 

um at ætla“. „Þá sé ek“, segir Steinarr, „at þú munt 

þykkjast harðhendliga verja land þitt, er þú hefir drepit 

þræla mína tvá; en mör þykkir þat ekki svá mikit 

framaverk. Nú mun ek gjöra þér á þessu miklu betra 

kost, ef þú vill með kappi verja landit þitt, ok skal ekki 
öðrum mönnum nú at hlíta, at rekanautin; en vita skaltu 

þat, at nautin skulu bæði dag ok nótt í þínu landi vera“. 

„Svá er“, segir Þorsteinn, „at ek drap fyrra sumar þræl 

þinn, þann er þú fökkt til at beita nautunum í land mitt, 

en síðan löt ek yðr hafa beit, sem þér vildut allt til vetr- 

ar. Nú hefi ek drepit annan þræl þinn fyrir þér. Gaf 
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ek þessum hina sömu sök, sem hinum fyrra. Nú skaltu 

hafa beit hððan í frá í sumar, sem þú vill; en at sumri, 

ef þú beitir land mitt, ok fær menn til þess, at reka hing- 

at fö þitt, þá mun ek enn drepa fyrir þér einhvern mann, 

bann er fönu fylgir, svá þó at þú fylgir sjálfr. Mun ek 

Svá gjöra á hverju sumri, meðan þú fylgir teknum hætti 

um beitina“. Síðan reið Steinarr í brott ok heim til 

Brekku, ok litlu síðar reið Steinarr upp í Stafaholt. 

Þar bjó þá Einarr. Hann var goðorðsmaðr. Steinarr bað 

hann liðs, ok bauð honum fé til. Einarr segir: „þik mun 

litlu skipta um mína liðsemd, nema fleiri virðingamenn 

Veiti at þessu máli“. Eptir þat reið Steinarr upp í Reykjar- 

dal á fund Tungu-Odds, ok bað hann liðs ok bauð hon- 

um fö til. Oddr tók við fénu, ok hét liðveizlu sinni, at 

hann skyldi efla Steinar, at koma fram lögum við Þor- 

Stein. Steinarr reið síðan heim. En um várit fóru þeir 

Oddr ok Einarr með Steinari stefnuför, ok höfðu fjöl- 

- Menni mikit. Stefndi Steinarr Þorsteini um þræla-dráp, 

ok löt varða fjörbaugs-garð um hvárt vígit, þvíat þat váru 

lög, er þrælar váru drepnir fyrir manni, enda væri eigi 

færð þrælsgjöldin fyrir hina þriðju sól; en jafnt skyldu 

Metast þvær fjörbaugs-sakir ok ein skóggangs-sök.  Þor- 

Steinn stefndi engum sökum í mót. Ok litlu síðar sendi 

Þorsteinn menn suðr á nes. Komu þeir til Mosfells til 
Gríms, ok sögðu þar þessi tíðindi. Egill löt sér fátt um 

finnast, ok spurði þó at í hljóði um skipti þeirra Þor- 

Steins ok Steinars, ok svá at þeim mönnum, er Steinar 

höfðu styrkt til þessa máls. Síðan fóru sendimenn heim, 

tt lét Þorsteinn vel yfir þeirra ferð. Þorsteinn Egilsson 

fjölmennti mjök til várþings, ok kom þar nótt fyrr en aðrir 

"Menn, ok tjölduðu búðir sínar, ok þingmenn hans, er þar 
Attu búðir. Ok er þeir höfðu um búizt, þá löt Þorsteinn 
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ganga til þingmannalið sitt, ok gjörðu þar búðarveggi 

mikla. Síðan löt hann búð tjalda miklu meiri en. aðrar 

búðir, þær:er þar váru. „Í þeirri búð váru engir menn. 

Steinarr reið til þings ok fjölmennti mjök. Þar réð Tungu- 

Oddr fyrir liði, ok var all-fjölmennr. Einarr ór Stafaholti 

var ok fjölmennr. Tjölduðu þeir búðir sínar. Var þingit 

fjölmennt. Fluttu menn fram mál sín. Þorsteinn bauð | 
engar sættir fyrir sik, en svaraði því þeim mönnum, €r 

um sættir leituðu, at hann ætlaði at láta dóms bíða; | 
sagði, at honum þóttu mál lítilsverð, þau er Steinarr fór 

með um dráp þræla hans, en taldi þræla Steinars hafa | 

nógar sakir til gjört. Steinarr lét stórliga yfir málum | 

sínum. Þótti honum sakir lögligar, en liðsafli nógr at 

koma lögum fram. Var hann þar framgjarn um sín mál- 

Þann dag gengu menn í þingbrekku, ok mæltu menn mál- 

um sínum, en um kveldit skyldu dómar út fara til sókn- 

ar. Var Þorsteinn þar með flokk sinn. Hann röð þar 

þingsköpum mest, þvíat svá hafði verit, meðan Egill fór 

með goðorð ok manna-forráð. Þeir höfðu hvárirtveggja 

alvæpni. Menn sá af þinginu, at flokkr manna reið neðan 

með Gljúfrá, ok blikuðu þar skildir við. Ok er þeir riðu 

á þingit, þá reið þar maðr fyrir í blárri kápu. Hann 

hafði hjálm á höfði gull-roðinn, en skjöld á hlið gull 

búinn, í hendi krókaspjót; var þar gullrekinn falrinn. 

Hann var sverði gyrðr. þar var kominn Egill Skalla- 

grímsson með átta tigi manna, alla vel vápnaða, svá sem 
til bardaga væri búnir. Þat lið var valit mjök. Hafði 

Egill haft með sör hina beztu bóndasonu af nesjum sunn“ 

an, þá er honum þóttu vígligstir. Egill reið með flokkinn 

til búðar þeirrar, er Þorsteinn hafði tjalda látit ok áðr 
var auð. Stigu þeir af hestum sínum. Ok er Þorsteinn 

kenndi ferð föður síns, þá gekk hann í móti honum með 

fr 
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allan flokk sinn ok fagnaði honum vel. Létu þeir Egill 

bera inn fargjörvi sína í búð, en reka hesta í haga. 

Ok er þetta var sýslat, gekk Egill ok Þorsteinn með 

flokkinn allan upp í þingbrekku, ok settust, þar sem 

beir váru vanir at sitja. Síðan stóð Egill upp ok mælti 

hátt: „hvárt er Önundr sjóni hör í þingbrekkunni“? Ön- 

undr kveðst þar vera. „Ek em feginn „orðinn, Egill! er 

þú ert kominn. Mun þat allt bæta til um þat, er hér 

stendr milli máls manna“. „Hvárt ræðr þú því, er Stein- 

arr, son þinn, sækir sökum Þorstein, son minn, ok hefir 

dregit saman fjölmenni til þess, at gjöra Þorstein at urðar- 

manni“? „því veld ek eigi“, segir Önundr, „er þeir eru 
úsáttir. Hefi ek þar til (lagt) mörg orð ok beðit Steinar 

sættast við Þorstein, þvíat mér hefir verit í hvern stað 

Þorsteinn, son þinn, sparari til úsæmdar, ok veldr því sú 
hin forna ástvinátta, er með okkr hefir verit, Egill! síðan 

er vit fæddumst hér upp samtímis“. „Brátt mun þat“, 

Segir Egill, „ljóst verða, „hvárt þú mælir þetta af alvöru 

eðr af högóma, þótt ek ætla þat síðr vera munu. Man 

ek þá daga, at hvárumtveggja okkrum mundi þykkja ú- 

líkligt, at vit mundim sökum sækjast eða stilla eigi sonu 

okkra, at þeir fari eigi með fíflsku slíkri, sem ek heyri 

at hér horfist til. Sýnist mör þat ráð, meðan vit erum 

á lífi ok svá nærstaddir deilu þeirra, at vit takim mál 

Þetta undir okkr, ok setim niðr, en látim eigi þá Tungu- 

Odd ok Einar etja saman sonum okkrum sem kapalhest- 

um. Látum þá annat hafa höðan í frá til févaxta sér, 

en taka á slíku“. Þá stóð Önundr upp ok mælti: „rétt 

Segir þú, Egill! ok þat er okkr úfallit, at vera á því þingi, 

€r synir okkrir deila. Skal okkr ok aldri þá skömm henda, 

at vera þeir vanskörungar, at sætta þá eigi. Nú vil ek, 

Steinarr! at þú selir mör mál þessi í hendr, ok látir mik 
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með fara, sem mér líkar“. „Eigi veit ek þat“, segir Stein- 

arr, „hvárt ek vil svá kasta niðr málum mínum, þvíat ek 

hefi áðr leitat liðsemdar af stórmenni. Vil ek nú svá at 

einu lúka málum mínum, at þat líki vel Oddi ok Einari“. 

Síðan ræddu þeir Oddr ok Steinarr sín í milli. Sagði Oddr: 

„efna vil ek, Steinarr! liðsemd við þik, þá er ek hét at 

veita þör til laga eða þeirra málalykta, er þú vill taka 

þör til handa. Muntu mest í ábyrgjast, hvern veg mál 

þín eru komin, ef Egill skal um dæma“. Þá mælti Ön- 
undr: „ekki þarf ek at eiga þetta undir tungurótum Odds. 

Hefi ek af honum haft hvártki gott né illt, en Egill hefir 

margt stórvel gjört til mín. Trúi ek honum miklu betr 

en öðrum, enda skal ek þessu ráða. Mun þér þat hæta, 

at hafa eigi alla oss í fangi þör. Hefi ek enn hör til 

ráðit fyrir okkr, ok skal enn svá vera“. Steinarr segir: 

„ákafr ertu um þetta mál, faðir! en opt ætla ek at vit 

iðrumst þessa“. Síðan seldi Steinarr í hendr Önundi málit, 

ok skyldi hann þá sækja eða sættast á, svá sem lög 

kenndu til. Ok þegar er Önundr röð fyrir málum 

þessum, þá gekk hann þegar til fundar við þá feðga, Þor- 

stein ok Egil. Þá mælti Önundr: „nú vil ek, Egill! at 
þú skapir einn ok skerir um þessi mál, svá sem þú vill, 

þvíat ek trúi þér bezt til, at skipa þessum mínum mál- 

um ok öllum öðrum. Síðan tókust þeir Önundr ok Þor- 

steinn í hendr, ok nefndu sör vátta, ok þat með váttnefn- 

unni, at Egill Skallagrímsson skyldi einn gjöra um mál 

þessi, svá sem hann vill, allt úskorat þar á þingi. Ok 

lauk svá þessum málum. Gengu menn svá heim til búða. 

Þorsteinn lét leiða til búðar Egils þrjá yxn oklét höggva 
til þingveizlu. Ok er þeir Tungu-Oddr ok Steinarr komu 

heim til búðar, þá mælti Oddr: „nú hefir þú, Steinarr! ok 

þit feðgar ráðit fyrir lykt mála ykkarra. Nú teljumst ek 

t 
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órlauss við þik, Steinarr! um liðveizlu þá, er ek hét þér, 

þvíat svá var mælt með okkr, at ek skylda veita þér svá, 

at þú kæmir málum þínum fram eða til þeirra lykta, er 

þér hugnaði, hvern veg sem þör gefst sættargjörð Egils“. 

Steinarr segir, at Oddr hefir honum vel veitt ok drengi- 

liga, ok þeirra vinátta skal nú vera miklu betri en áðr. 

„Vil ek kalla, at þú sér órlauss við mik um þat, er þú 

vart í bundinn“. Um kveldit fóru dómar út, ok er ekki 

getit, at þar yrði til tíðinda. 

86. Kapiítuli. 

Af Agli ok Önundi sjóna. 

Egill Skallagrímsson gekk í þingbrekku um daginn 

eptir, ok með honum Þorsteinn ok allr flokkr þeirra. Þar 

kom þá ok Önundr ok Steinarr. "Tungu-Oddr var ok þar 

kominn ok þeir Einarr. Ok er menn höfðu þar mælt lög- 

málum sínum, þá stóð Egill upp ok mælti svá: „hvárt eru 

þeir Steinarr ok Önundr, feðgar, hör, svá at þeir megi skilja 

Mál mitt“. Önundr svarar, at þeir váru þar. Egill mælti: 
„þá vil ek nú lúka upp sættargjörð milli þeirra Steinars ok 

Þorsteins. Hef ek þar upp þat mál: „Grímr, faðir minn, 

kom hingat tillands, oknam hör öll lönd um Mýrar ok víða 

hörað, ok tók sör bústað at Borg ok ætlaði þar land- 

eign til, en gaf vinum sínum landakosti þar út í frá, svá 

sem þeir byggðu síðan. Hann gaf Ána bústað at Ána- 

brekku, þar sem Önundr ok Steinarr hafa hör til búit. 
Vitu vör þat allir, Steinarr! hver landamerki eru milli 
Borgar ok Ánabrekku, at þar ræðr Hafslækr. Nú var 

eigi þat, Steinarr! at þú gjörðir þat úvitandi, at beita land 
Þorsteins, ok lagðir undir þik eigu hans, ok ætlaðir, at 

hann mundi vera svá mikill ættleri, at hann mundi vilja 

Vera ræningi þinn. Því at þú, Steinarr! ok þit Önundr. 
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máttu. þat vita, at Áni þá land af Grími feðr mínum, 

en Þorsteinn drap fyrir þör þræla tvá. Nú er þat öllum 

mönnum auðsýnt, at þeir hafa fallit á verkum sínum, 

ok eru þeir úbótamenn, ok at heldr, þótt þeir væri 

frjálsir menn, þá væri þeir þó úbótamenn. En fyrir þat, 

Steinarr! er þú hugðist ræna mundu Þorstein, son minn, 

landeign sinni, þeirri er hann tók með mínu ráði ok ek 

tók í arf eptir föður minn, þar fyrir skaltu láta laust 

þitt land at Ánabrekku ok hafa ekki fð fyrir. Þat skal 
ok fylgja, at þú skalt eigi hafa bústað né vistarfar hér í 

höraði fyrir sunnan Langá, ók vera brottu frá Ánabrekku, 

áðr fardagar sö liðnir, en falla úheilagr fyrir öllum þeim 

mönnum, er Þorsteini vilja lið veita, þegar eptir fardaga, 

ef þú vill eigi brott fara eða nökkurn hlut eigi halda, 

þann er ek hefi álagt við þik“. En er Egill settist niðr, 

þá nefndi. Þorsteinn vátta at gjörð hans. Þá mælti Ön- 

undr sjóni: „þat mun mál manna, Egill! at gjörð sjá, er 

þú hefir gjört ok upp sagt, sé heldr skökk. Nú er þat 

frá mér at segja, at ek hefi allan mik við lagt, at skirra 

vandræðum þeirra, en héðan af skal ek ekki af spara, þat 

er ek má gjöra til úþurftar Þorsteini“. „Hitt mun ek 

ætla“, segir Egill, „at hlutr ykkarr feðga mun æ því verri, 

er deildir várar standa lengr. Hugða ek þat, Önundr! at 

þú mundir þat vita, at ek hefi haldit hlut mínum fyrir 

þvílíkum svá mönnum, sem þit erut feðgar. En Oddr ok 

Einarr, er dregizt hafa svá mjök til þessa máls, hafa hér 

af fengið skapnaðar-virðing“. 
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Sl. Kapituli. 
Af Þorgeiri. 

Þorgeirr blundr var þar á þinginu, systurson Egils, 

ok hafði mikit lið veitt Þorsteini í þessum málum. Hann 

bað þá feðga gefa sér land nökkut út þar á Mýrunum. 

Hann bjó áðr fyrir sunnan Hvítá fyrir neðan Blunds-vatn. 

Egill tók vel á því ok fýsti Þorstein, at hann léti hann 

bangat fara. Þeir settu Þorgeir niðr á Ánabrekku, en 

Steinarr færði bústað sinn út yfir Langá, ok settist niðr 

á Leirulok, en Egill reið heim suðr á nes, ok skildust 
Þeir með blíðskap feðgar. „Maðr sá var með Þorsteini, er 

Íri hét, hverjum manni fóthvatari ok allra manna skygn- 

astr. Hann var útlendr ok lausingi Þorsteins, en þó hafði 

hann fjárgæzlur ok þær mest, at safna geldfé upp til 

fjalls á várum, en á haust ofan til réttar. En nú eptir 

fardaga löt Þorsteinn samna geldfð því, er eptir hafði orðit 

um várit, ok ætlaði at láta reka þat til fjalls. Íri var 

þá í fjárröttinum, en Þorsteinn ok húskarlar hans riðu 

upp til fjalls, ok váru þeir átta saman. - Þorsteinn lét 

gjöra garð um þvera Grísartungu milli Langavatns ok 

Gljúfrár. Lét hann þar at vera marga menn um várit. 

Ok er Þorsteinn hafði litit yfir verk húskarla sinna, þá 

reið hann heim. Ok er hann kom gegnt þingstöð, þá 

kom þar Íri hlaupandi móti þeim, ok sagði, at hann vill 

mæla við Þorstein einmæli. Þorsteinn sagði, at föru- 

Mautar hans skyldi ríða fyrir, meðan þeir töluðu. Íri 

sagði Þorsteini, at hann hafði farit upp á Einkunnir um 

daginn ok söt til sauða. „En ek sá“, sagði hann, „í 

Skóginum fyrir ofan vetr-götu, at skinu við tólf spjót ok 
Skildir nökkurir“. Þorsteinn segir hátt, svá at förunautar 

hans heyrðu svá beint: „hví mun honum svá annt at 

hitta mik, at ek méga eigi ríða heim leiðar minnar? en 
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þó mun Ölvaldi þykkja úsannligt, at ek synja honum máls, 

ef hann er sjúkr“. Íri hljóp þá, sem mest mátti hann, 

til fjalls upp. Þorsteinn sagði förunautum sínum: „langa 

ætla ek nú leiðina, ef vör skulum fyrst ríða suðr til Öl- 
valdsstaða. - Ölvaldr sendi mör orð, at ek skylda finna 

hann. Mun honum þó eigi miklu þykkja launaðr uxinn, 

er hann gaf mér í fyrra haust, at ek hitta hann, ef hon- 

um þykkir máli skipta“. Síðan riðu þeir Þorsteinn suðr 

um mýrar fyrir ofan Stangarholt, ok svá suðr til Gufár, 

ok ofan með ánni reiðgötur. Ok er hann kort niðr frá 

Vatni, þá sá þeir fyrir sunnan ána naut mörg ok mann 

hjá. Var þar húskarl Ölvalds. Spurði Þorsteinn, hvernig 

þar væri heilt. Hann sagði, at þar var vel heilt, ok Öl- 
valdr var í skógi at viðarhöggvi. „Þá skaltu“, segir Þor- 

steinn, „segja honum, ef hann á við mik skylt erendi, 

at hann komi til Borgar; en ek munnú ríða heim“. Ok 
svá gjörði hann. En þat spurðist þó síðan, at Steinarr 

Sjónason hafði þann sama dag setit uppi við Einkunnir 

með tólfta mann. Þorsteinn löt, sem hann hefði ekki 
spurt, ok var þat kyrrt síðan. 

SS. Kapituli. 

Heimboð við Þorstein. 

Þorgeirr er maðr nefndr. Hann var frændi Þorsteins 

ok hinn mesti vinr. Hann bjó í þann tíma á Álptanesi. 

Þorgeirr var vanr at hafa haustboð hvert haust. Þor- 

geirr fór til fundar við Þorstein Egilsson ok bauð honum 

til sín. Þorsteinn hét ferðinni, ok fór Þorgeirr heim. En 

at ákveðnum degi, bjóst Þorsteinn til farar, ok váru þá 

fjórar vikur til vetrar. Með Þorsteini fór austmaðr hans 

ok húskarlar hans tveir. Grímr hét son Þorsteins. Hann 
var þá tíu vetra, ok fór með Þorsteini, ok váru þeir fimm 
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saman, ok riðu út til Foss, ok þar yfir Langá, síðan út, 

sem leið lá, til Aurriða-ár. En fyrir utan ána var Stein- 

arr á verki ok Önundr ok húskarlar þeirra. Ok er þeir 

kenndu Þorstein, þá hljópu þeir til vápna sinna, ok síðan 

eptir þeim Þorsteini. Ok er Þorsteinn sá eptirför Steinars, 

þá riðu þeir út af Langaholti. Þar er hóll einn hár ok 

úvíðr. Þar stíga þeir Þorsteinn af hestunum, ok sckja 

upp á hólinn. Þorsteinn mælti, at sveinninn Grímr skyldi 

fara í skóginn ok verða eigi við staddr fundinn. Ok 

Þegar er þeir Steinarr koma at hólnum, þá sækja þeir 

at þeim Þorsteini. Varð þar bardagi. Þeir Steinarr váru 

Sex saman vaxnir menn, en sjaundi son Steinars, tíu vetra 

gamall. Þenna fund sá þeir menn, er váru á engiteigum, 

af öðrum bæjum, ok runnu til at skilja þá. Ok er þeir 

váru skildir, þá váru látnir húskarlar Þorsteins báðir. 

Fallinn var ok einn húskarl Steinars, en sárir sumir. En 

er þeir váru skildir, leitar Þorsteinn at, hvar Grímr var, 

ok finna þeir hann. Var Grímr þá sár mjök, en sonr 

Steinars lá þar hjá honum dauör. Ok er Þorsteinn hljóp 

á hest sinn, þá kallaði Steinarr á hann ok mælti: „rennr 

þú nú, Þorsteinn hvíti!“ sagði hann. Þorsteinn svarar: 

„lengra skaltu renna, áðr vikasð liðin“. Síðan riðu þeir 
Þorsteinn út yfir mýrina, ok höfðu með sör sveininn Grím. 

Ok er þeir komu út í holt þat, er þar verðr, þá andaðist 

Sveinninn, ok grófu þeir hann þar í holtit, ok er þat 

kallat Gríms-holt; en þar heitir Orrustu-hváll, sem þeir 

börðust. Þorsteinn reið á Álptanes um kveldit, sem hann 

hafði ætlat, ok sat þar at boði þrjár nætr, en síðan bjóst 

hann til heimferðar. Menn buðust til at fara með honum, 

en hann vildi eigi, ok riðu þeir tveir saman. En þann 

sama dag, er Steinarr vissi ván, at Þorsteinn mundi heim 

tíða, þá reið Steinarr út með sjó. Ok er hann kom á 
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mela þá, er verða fyrir neðan Lambastaði, þá settist hann 

þar á melinn. Hann hafði sverð þat, er Skrýmir hét, 

allra vápna bezt. Hann stóð þar á melnum með sverðit 

brugðit, ok horfði þá á einn veg, þvíat þann sá þá á reið 

Þorsteins utan um sandinn. Lambi bjó á Lambastöðum, 

ok sá, hvat Steinarr hafðist at. Hann gekk heiman, ok 

ofan á bakkann. Ok er hann kom at Steinari, þá greip 

hann aptan undir hendr honum. Steinarr vildi slíta hann 

af sér. Lambi hélt fast, ok fara þeir nú af melinum á 

slöttuna. En þá ríða þeir Þorsteinn hit neðra götuna. 

Steinarr hafði riðit stóðhesti sínum ok hafði bundit hann. 

Hestrinn varð lauss ok hljóp hann inn með sjó. Þat sá 

þeir Þorsteinn, ok undruðust þat, þvíat þeir höfðu ekki 

varir orðit við för Steinars. Þá snaraðist Steinarr fram 

á bakkann, þvíat hann sá eigi, at Þorsteinn hefði um 

riðit. Ok er þeir komu á bakkann framanverðan, þá hratt 

Lambi honum fyrir melinn, ofan á sandinn, en Lambi 

hljóp heim. Ok er Steinarr komst á fætr aptr, þá rann 

hann eptir Lamba. En er Lambi kom at durum, þá 

hljóp hann inn ok rak aptr hurðina. Steinarr hjó eptir 

honum, svá at sverðit stóð fast í vindskeiðunum. Skild- 

ust þeir þar. Gekk Steinarr heim. En er Þorsteinn kom 

heim, þá sendi hann um daginn eptir húskarl sinn út til 

Leirulækjar at segja Steinari, at hann færði bústað sinn 

um Borgar-hraun, en at öðrum kosti mundi hann njóta 

þess við Steinar, ef hann ætti fleiri manna forráð, „ok 

mun þá eigi kostr brottferðar“. En Steinarr bjó ferð 

sína út á Snæfells-strönd, ok þar setti hann bú saman, €r 

heitir at Elliða; ok lýkr þar viðskiptum þeirra Þorsteins 

Egilssonar. Þorgeirr blundr bjó at Ánabrekku. Hann 
veitti Þorsteini illar búsifjar í öllu því, er hann mátti. 

Þat var eitt sinn, er þeir fundust, Egill ok Þorsteinn, at 



88.--89. Kap. 295 

þeir ræddu margt um Þorgeir blund, frænda sinn, ok komu 

allar ræður ásamt með þeim. Þá kvað Egill: 

Spanda ek jörð með orðum 

endr Steinari ór hendi. 

Ek þóttumst þá orka 

arfa Geirs til þarfar. 

Mér brást minnar systur 

mögr, hötumk þó fögru. 

Mátti eigi böls of bindast 

Blundr. Ek slíkt of undrumst. 

Þorgeirr blundr fór í brott frá Ánabrekku, ok fór suðr í 

Flókadal, þvíat Þorsteinn þóttist ekki mega við hann eiga, 

en hann vildi þó vægjast þar við. Þorsteinn var maðr 

úrefjusamr ok réttlátr ok úáleitinn við menn, en hélt hlut 

sínum, ef aðrir menn leituðu á hann. Enda veitti þat 

heldr þungt flestum, at etja kappi við hann. Oddr var 

þá höfðingi í Borgarfirði fyrir sunnan Hvítá. Hann var 

hofs-goði, okröð fyrir hofi því, er allir menn guldu hoftoll 

til fyrir innan Skarðs-heiði. 

80. Kapituli. 

Andlát Egils Skallagrímssonar. 

Egill Skallagrímsson varð maðr gamall. En í elli 

hans gjörðist hann þungfærr, ok glapnaði honum bæði 

heyrn ok sýn. Hann gjörðist ok fótstirðr. Egill var þá 
at Mosfelli með Grími ok Þórdísi. Þat var einn dag, er 

Egill gekk úti með vegg, ok drap fæti ok féll. Konur 
nökkurar sá þat, ok hlógu at, ok mæltu: „farinn ertu 

hú, Egill! með öllu, er þú fellr einnsaman“. Þá sagði 

Grímr bóndi: „miðr hæddu konur at okkr, þá er vit várum 

Yngri“, Þá kvað Egill: 
15 
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Vals hefi ek vafur helsis; 

váfallr em ek skalla. 

Blautr erumk bergis fótar 

borr; en hlust er þorrin. 

Egill varð með öllu sjónlauss. Þat var einhvern dag, er 

veðr var kalt um vetrinn, at Egill fór til elds, at verma 

sik. Matseljan ræddi um, at þat var undr mikit, slíkr 

maðr sem Egill hafði verit, at hann skyldi liggja fyrir 

fótum þeim, svá at þær mætti eigi vinna verk sín. „Ver 

þú vel við“, sagði Egill, „þótt ek bökumst við eldinn, 

ok mýkjumst vér við um rúmin“. „Statt þú upp“, sagði 

hón, „ok gakk til rúms þíns ok lát oss vinna verk vár“. 

Egill stóð upp, ok gekk til rúms síns ok kvað: 

Hvarfa ek blindr of branda 

(bið ek eirar Syn geira) 

(þann ber ek harm á hvarma 

hnitvöllum mér) (sitja); 

en jarðgöfugr orðum 

(orð mín) konungr (forðum 

hafði gramr at gamni) 

geirr Hamdis mik framdi. 

Þat var eitt sinn,.er Egill gekk til elds at verma sik, þá 

spurði maðr hann, hvárt honum væri kalt á fótum, ok 

bað hann eigi rétta of nær eldinum. „Svá skal vera“, 

segir Egill, „en eigi verðr mér nú hógstýrt fótunum, er 

ek sé eigi, ok er of daufligt sjónleysit“. Þá kvað Egill: 

Langt þykkir mér, 

ligg ek einnsaman, 

karl afgamall, 

firr konungs vörnum. 

Eigum ekkjur 

all-kaldar tvær, 
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en þær konur 

þurfu blossa. 

Þat var á dögum Hákonar hins ríka ofanverðum. Þá 

var Egill Skallagrímsson á níunda tigi, ok var hann þá 

hress maðr fyrir annars sakir en sjónleysis. Þat var um 

sumarit, er menn bjuggust til þings, þá beiddi Egill Grím 

at ríða til þings með honum. Grímr tók því seinliga. 

Ok. er þau Grímr ok Þórdís töluðust við, þá sagði Grímr 

henni, hvers Egill hafði beitt. „Vil ek, at þú forvitnist, 

hvat undir muni búa bæn þessi“. Þórdís gekk til máls 

við Egil frænda sinn. Var þá mest gaman Egils, at ræða 

við hana. Ok er hón hitti hann, þá spurði hón: „er þat 

satt, frændi! er þú vill til þings ríða. Vilda ek, at þú 
Segðir mér, hvat væri í ráðagjörð þinni“. „Ek skal segja 

þér“, segir hann, „hvat ek hefi hugsat. Ek ætla at hafa 

til þings með mér kistur tvær, er Aðalsteinn Konungr gaf 

mér, er hvártveggja er full af ensku silfri. Ætla ek at 

láta bera kisturnar til lögbergs, þá er þar er fjölmennast. 

Síðan ætla ek at sá silfrinu, ok þykkir mör undarligt, ef 

allir skipta vel sín í milli. Ætla ek, at þar muni þá 

Vera hrundningar eðr pústrar, eða bærist at um síðir, at 

allr þingheimrinn berðist“. Þórdís sagði: „þetta þykkir mér 

þjóðráð, ok mun uppi, meðan landit er byggt“. Síðan 

gekk Þórdís til tals við Grím ok sagði honum ráðagjörð 

Egils. „Þat skal aldri verða, at hann komi þessu fram, 

Svá miklum firnum“, sagði Grímr. Ok er Egill kom á 

ræður við Grím um þingferðina, þá taldi Grímr þat allt 

af, ok sat Egill heima um þingit. Eigi líkaði honum þat 

Vel. Var hann heldr úfrýnn. At Mosfelli var höfð selför, 

ok var Þórdís í seli um þingit. Þat var eitt kveld, er 

menn bjuggust til rekkna at Mosfelli, at Egill kallaði til 

sín þræla tvá, er Grimr átti. Hann bað þá taka sör hest. 
15" 
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„Vil ek fara til laugar, ok skulu þér fara með mér“, 

segir hann. Ok er Egill var búinn, gekk hann út ok 

hafði með sér silfrkistur sínar. Hann steig á hest. Fóru 

þeir síðan ofan eptir túninu ok fyrir brekku þá, er þar 

verðr, er menn sá síðast. En um morgininn, er menn 

risu upp, þá sá þeir, at Egill hvarflaði á holtinu fyrir 

austan garð, ok leiddi eptir sör hestinn. Fara þeir þá 

til hans, ok fluttu. hann heim. En hvártki komu aptr 

síðan þrælarnir né kisturnar, ok eru þar margar getur at, 

hvar Egill hafi fólgit fé sitt. Fyrir austan garð at Mosfelli 

gengr gil ofan ór fjalli; en þat hefir orðit þar til merkja, 

at í bráðaþeyjum var þar vatnfall mikit, en eptir þat er 

vötnin hafa fram fallit, hafa fundizt í gilinu enskir penn- 

ingar. Geta menn sumir, at Egill muni þar féit hafa 

fólgit. Fyrir neðan tún at Mosfelli eru fen stór ok furðu- 

liga djúp. Hafa þat margir fyrir satt, at Egill muni hafa 

kastat þar í fé sínu. Fyrir sunnan ána eru laugar, ok þar 

skammt frá jarðholur stórar, ok geta þess sumir, at Egill 

muni þar hafa fólgit fé sitt, þvíat þangat er opt sönn hauga- 

eldr. Egill sagði, at hann hefði drepit þræla Gríms, ok 

svá þat, at hann hefði kisturnar fólgit, en þat sagði hann 

engum manni, hvar hann hefði fólgit. Egill tók sótt eptir 

um haustit, þá er hann leiddi til bana. En er hann var 

andaðr, þá lét Grímr færa Egil í klæði góð. Síðan lét 

hann flytja hann ofan í Tjaldanes ok gjöra þar haug, ok 

var Egill þar í lagör ok vápn hans ok klæði. 

90. Kapituli. 

Grímr tók trú. 

Grímr at Mosfelli var skírór, þá er kristni var í lög 

leidd á Íslandi. Hann löt þar kirkju gjöra. En þat er 

sögn manna, at Þórdís hafi látit flytja Egil til kirkju; ok.er 
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þat til jarteikna, at síðan er kirkja var gjör at Mosfelli, 

en ofan tekin at Hrísbrú sú kirkja, er Grímr hafði gjöra 

látit, þá var þar grafinn kirkjugarðr; en undir altaris- 

staðnum þá fundust mannabein. Þau váru miklu stærri 

en annarra manna bein. Þykkjast menn þat vita af sögn 

gamalla manna, at mundi verit hafa bein Egils. Þar var 

þá Skapti prestr Þórarinsson, vitr maðr. Hann tók þá 

hausinn Egils ok setti á kirkjugarðinn. Var haussinn 

undarliga mikill, en hitt þótti þó meir frá líkindum, 

hversu þungr hann var. Haussinn var allr báróttr utan, 

svá sem hörpuskel. Þá vildi Skapti forvitnast um þykk- 

leik haussins. Tók hann þá handexi vel mikla ok reiddi 

annarri hendi sem harðast, ok laust hamrinum á hausinn, 

ok vildi brjóta. En þar sem á kom, hvítnaði við, en 

ekki dalaði eða sprakk; ok má af slíku marka, at hauss 

Sá mundi eigi auðskæðr fyrir höggum smámennis, meðan 

svörðr ok hold fylgdi. Bein Egils váru lögð niðr í utan- 

verðum kirkjugarðinum at Mosfelli. 

91. Kapítuli. 
Þorsteinn Egilsson tók skírn, þá er kristni kom á Ís- 

land, ok lét kirkju gjöra at Borg. Hann var maðr trú- 

fastr ok vel siðaðr. Hann varð maðr gamall ok sóttdauðr, 

ok var jarðaðr at Borg at þeirri kirkju, er hann lét gjöra. 

Frá Þorsteini er mikil ætt komin, ok margt stórmenni ok 

Skáld mörg, ok er þat Mýramanna-kyn, ok svá allt þat, er 

komit er frá Skallagrími. Lengi hölzt þat í ætt þeirri, at 

menn váru sterkir ok vígamenn miklir, sumir spakir at viti. 

Þat var sundrleitt; þvíat í ætt þeirri hafa fæðæt þeir menn, 

er fríðastir hafa verit á Íslandi, sem var Þorsteinn Egils- 

Son ok Kjartan Ólafsson, systrsonr Þorsteins, ok Hallr Guð- 

Mundarson, svá ok Helga hin fagra, dóttir Þorsteins, er 
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þeir deildu um, Gunnlaugr ormstunga ok Skáld- Hrafn. 

En fleiri váru Mýramenn manna ljótastir. Þorgeirr, son 

Þorsteins, var þeirra sterkastr bræðra, en Skúli var mestr. 

Hann bjó at Borg eptir dag Þorsteins föður síns. Skúli 

var lengi í víking. Hann var stafnbúi Eiríks jarls á 

Járnbarðanum, þá er Ólafr konungr Tryggvason féll. Skúli 

hafði átt í víking sjau orrustur, ok þótti hann vera hinn 

mesti kappi ok fullhugi. Fór hann eptir þat út til Ís- 

lands, ok settist í bú at Borg, ok bjó þar til elli, ok er 

margt manna frá honum komit. Ok lýkr þar þessarri 
frásögu. 
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Vísurnar í Egils-sögu, færðar í ó- 
bundna ræðu, og skýring Þeirra. 

(mk. — mannkenning). 

24. Kap. 

Nú frá ek Þórólf fóru? und lok? norðr í eyju?. Norn* 
erumkð grimm. {Þundr þremja-vandar“ féll til snimma. 

Þung (fangvina Þórs" flötumk brugðitð at ganga at þingi?. 

Mun-at'? skjótt hefnt, þótt hugr hvetti málmgnýjar!!. 

1) hafa farið. Fóru er nafnháttur þátíðar (infinitivus praeteriti), 

sem er mjög tíður í skáldskap, en finnst að eins í fáum orðum 

Í óbundinni ræðu, til dæmis, mundu, skyldu, vildu. — 2) 

Íara und lok, líða undir lok, deyja. — 3) norður í Álöst. — 

4) örlaganornin, örlögin. — 5) er mör; er-u-mk er samansett af er, 

bandstafnum u og mk mik=—mör. — 6) þundr, Óðinsheiti; 

þremjar (fleirtala kvennkyns), smiðrim á sverðblaði; þremja- 

vöndr, sverð; þundr þremja-vandar, mk. — 7) sú sem átti 

fang við þór, elli (Snorra-Edda, Reykjav. 1848, 33.bls.). — 8) lötumk brugð- 

it, löt mör bregðast, meinaði mör. — 9) þin g, mannfundur, mót, bardagi. 

Ellin er búin að fara svo með mig, að eg er eigi fær til að ganga 

Í bardaga; þess vegna mun hefndin eigi koma skjótt fram. — 10) 

mun-at, eigi mun verða; ateigi. — 11) málmgnýr, orustá 

(málmgnýjar er gáta fyrir maglunar). 

27. Kap. 

Nú er hefnd hersis efnd við hilmi!; úlfr ok örn gengr 

of ynglings? börn. Höggvin hræ Hallvarðs flugu á sæ; 

grár arið slítr undir? Snarfara. 

1) hilmir, konungur. — 2) ynglingr, konungur. — 3) örn. 

— 4) und, sár. 

30. Kap. 

Sá ísarnmeiðr!, fer skal leggja aura?, verðr at rísa 

mjök ár?, {veðr-váðir kveðja vidda bróður!. Ek læt fíkar? 
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sleggjur gjalla á (gulli geisla-njótsé, meðan heitu-kytra“ 

hræri hreges-vindS, þjóta?. 
1) Ísarn, járn; meiðr, viður; Ísarnmeiðr, járnviður, mk. — 

2) aurar, fjármunir, fö; leggja aura, safna fð, græða. — 3) árla, 

snemma morguns. — 4) veðr-váðir, vindvoðir, smiðjubelgurinn; 

viddi víðir, sjór; vidda bróðir, bróðir sjóarins, vindur; 

veðr-váðir kveðja vidda bróður, smiðjubelgurinn skorar á 

vindinn, hleypir honum af stað. — 5) fíkr, ákafur, áriðamikill. — 

6) geisla-njótr, sá semnýtur geisla, eldur; gull geisla-njóts, 

gull eldsins, járn glóandi úr eldinum. — 7) kytra, hola, hol; 

heitu-kytra, það hol, sem hitar, belgurinn. — 8) hreggs-vindr, 

óveðurs-vindur, mikill vindur. — 9) þjóta, tilað þjóta; þannig, að 

hann þjóti; eða þjótr er lýsingarorð — þjótandi, og þá ætti að 

taka svona saman: (hin) þjóta heitu-kytra hræri hreggs- 

vind, hinn þjótandi smiðjubelgur blási öflugum vindi. 

31. Kap. 

Ek em kominn ern“ til arna? Yngvars, þess er gefr 

drengjum |lyngva fránþvengjar beð?. Ek var fúss at 

finna hann. Þú, (þægir ljósundinna linns landa*! mun(t) 

eigi finna fþrévetran óðarsmið? mér betra. 
1) ern er gáta Gunnars Pálssonar; ern, hress, hraustur. — 2) 

heimkynna; arinn, eldstó, heimkynni. — 3) orms beð, gull; lyngva 

fránþvengr, gljáandi lyngs-þvengur (fránn, gljáandi), ormur; 

lyngva fránþvengjar beðr, orms-ból, gull. — 4) sá sem þiggur 

ljósi vafin (björt) orms lönd, gull; mk. (linnr, ormur). — 5) þre- 

vetran ljóðasmið, þreveturt skáld. 

2. vísa. 

Hagr (sárgagls herðimeiðr! gaf söglum? Agli þrjá sí- 

þögla? fbrimróta gagra*. Ok (borðvallar blakka kenni- 

meiðr?, sá er kunni gleðja Egil, gaf (bekkþiðurs körbeð“, 
(hit) fjórða". 

1) gagl, gæsar-ungi; sárgagi, sverð; sárgagls herðimefðr, 

harður (hraustur) sverðmeiður, mk. -— 2) sögulum, málhreifum. — 3) 

síþögula. — 4) gagarr, hundur; brimróta gagarr, brimróts 

hundur, kuðungur. — 5) borðvöllr, skipavöllur, sjór; blakkr, 
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hestur; borðvallar-blakkr, sjóar-hestur, skip; kennimeiðr 

borðvallar-blakka, sá sem ber kennsl á skip, siglingamaður. — 

6) þiðurr, eins konar fugl (á dönsku Tiur); bekkr, lækur; 

bekkþiðurr, lækja-þiðurr, önd; körbeðr, rúm, sem legið er í; 

bekkþiðurs körbeðr, andarsæng, andaregg. — 7) það var hið 

fjórða, sem hann gaf mér. 

38. Kap. 

Margar flösur“ liggja í eggju? yggs? undvargsf. Ek 

á deiga |sveigar-körð. Illt foxð er í exi. Láttu arg- 

hyrnu' árnað aptr með roknu? skapti. Þeirrar væri þörf- 

gi70 hingat. Þat var Inga!! gjöf. 
1) flögur. — 2) egg. — 3) yggr, sem menn hafa ugg á, eru hræddir 

við, viðsjáll. — 4) und, sár; vargr, úlfur; undvargr, sára-úlfur, 

vopn. — ó)sveigr, svigi, viður; kör, lega, sótt, eyðilegging; sveig- 

ar-kör, eyðilegging viðarins, öxi. — 6) eiginlega refur (á þjóðversku 

Fuchs); svik. — 7) exi. — 8) fara. — 9) reykugu. — 10) eigi þörf, 

engin þörf; -gi Í samsetningum, aptan við orð, táknar neitun, t. d., 

en-gi (== einn-gi), ekki einn, enginn; man-gi == mann-gi, maðr- 

Bi, eigi maður, enginn maður, enginn. — 11) konungs (Inga er gáta 

G. Pálss. fyrir: hringa). Konungsgjöf er sagt í háði. 

4.0. Kap. 

Þat mælti móðir mín, at mér skyldi kaupa fley* ok 

fagrar árar, fara? á hring? með víkingum, standa upp Í 

stafni, stýra (dýrum knerri?, halda svá til hafnar, höggva 

mann ok annan. 

1) skip. — 2) að eg skyldi fara. — 3) skip. — 4) dýrmætu, skraut- 

legu skipi. 

44. Kap. 

1. vísa. 

Sverri-flagði'! þér sögðut (vera) suml-eklu?, þar er 
blétut3 dísir, því tel ek þik bragðvísan!, {kumla brjótrð! 

Báruðró! þör leyndut alls til illa úkunna runna“ (hugar 
fári8. (Þör) hafit of brugðit? illt bragð. 

1) mesta varmenni. Sverri- sezt framan við orð og eykur merk- 
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ingu þeirra orða, sem það er sett framan við. — Flagði, karlkennt 

orð, samsvarar flagð, sem haft er um kvennmann. — 1) sumi, 

öl; ekla, skortur; suml-ekla, ölskortur — 3) blótuðuð, dýrkuð- 

uð. — 4) brögðóttan, — 5) kuml, haugur; kumla brjótr, haug 

brjótur, á líklega hör að vera óvirðuleg mannkenning. — 6) Bárður. 

— T) menn; runna er hálfkenning. — 8) flærð hugarins. — 9) 

gjört. 

2. vísa. 

Rístum rún á horni, rjóðum spjöll? í dreyra; ek vel 

þau orð til róta eyrna-viðar óðs dýrs?. Drekkum, sem 

viljum, (veig velglýjaðra þýja?. Vitum, hvö öl þat eiri“ 

03s, er Bárór of signdið. 
1) mál, letur. — 2) eyrna-viðr óðs dýrs, haus-viður villts dýrs, 

horn; rætr eyrna-viðar óðs dýrs, sá endi hornsins, sem að 

höfðinu veit, meðan hornið er á dýrinu. Ek vel þau orð til 

róta eyrna-viðar óðs dýrs, eg vel þau orð til að rista þau á 

hornið, eða: eg vel þau orð, sem eg hefi nú í munni, við munna 

hornsins, þegar eg set hornið á munn mör. Hið óða dýr heldur 

Dr. Scheving að sð úr eða ýr (á latínu: urus), og vísar til Caes. B. 

G. VI, 28: (uri) neque homini, neque ferae, quam conspexerint, par- 

cunt; og tilfærir þar að auk þá ástæðu, að „af þriðju vísu í þess- 

um kap. söst, að Norðmenn hafi drukkið af úrarhornum (ei síður, 

en Germani)“. — 3) veig, vín, öl; þýr (eigandi þýjar, kvennkennt 

orð), ambátt; veig vel glýjaðra þýja, öl kátra ambátta, öl, sem 

ambáttir hafa búið til. — 4) hvð eiri oss, hvernig það verði 058, 

hvort það skaði oss. — 5) helgaði, vígði. 

3. vísa. 

ÍMör bar öl?, þvíat öl gjörir nú Ölvi fölvan?% ek læt 

ýra-atgeira ýring? skýra! um grönð. (Oddskýs regn- 

bjóðrél kanntu öllungis" illa (hnýsa fyrir þérð. (Getr rigna 

at regni Hárs þegna}. 

3) mör bar að drekka öl. — 2) fölan. — 3) ýrr, úruxi; ýrs-at- 
geirr, vopn úruxans, horn; ýra-atgeira ýring, horna úrfelli, 

horna regn, öl. — 4) skýra, rigna (myndað af skúr). — 5) varit, 

munn. — 6) oddský, skjöldur; oddskýs regn, orusta, oddskýs 
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regn-bjóðr, sá sem býður mönnum orustu, heyr orustu, mk. — 7) öld- 

ungis, mjög. — 8) sjá fyrir þér, sjá fram í veginn. — 9) Hár, 

Óðinsheiti; Hárs þegnar, þjónustumenn Óðins, hermenn; regn 

Hárs þegna, bardagi; getr rigna, það getur komið regn; getr 

rigna at regni Hárs þegna, það getur komið blóðregn — eg 

get drepið þig. 

45. Kap. 

Ek hefi svá leyszt* ór garði dáðmilds Lista-láð-varð- 

aðar? ok Gunnhildar, at nökkurir? þrír (Hlakkar þrym- 

reynist þjónar, helgengnir til Heljar hásalar, (dvelja förs. 

ÍN6 ek fága drjúga dulé. 
1) losazt. — 2) Listi, nes í Egðafylki í Noregi. Lista-láð, 

Lista-land, annaðhvort = Listi (Listerlandet), eða — Noregur. 

Lista-láð-varðaðr, Noregs vörður, Noregs konungur, Eiríkur 

blóðöx; dáð, hreysti, dáðmildr—=ör á hreysti — hraustur. — 

3) einhverjir. Egill veit eigi nöfn þeirra. — 4) Hlökk, ein af Val- 

kyrjum; Hlakkar þrymr, dynur, hljómur Valkyrjunnar, orusta; 

Hlakkar þrymreynir, sá sem reynir orustu, hermaður, herkon- 

ungur, Eiríkur blóðöx. — 5) halda kyrru fyrir, liggja dauðir. — 6) 

nð, eigi; dul (kvennkennt orð), ofdirfska. Nð ek fága drjúga 

dul, eg fegra eigi mína miklu ofdirfsku. 

47. Kap. 

Úlfs-tann-lituðr! (vör) skulum |glitra upp? órumð 

sverðum. (Vör) eigum at drýgja dáð |í dal-fiska miskunn“. 

ÍHverr lýða? leiti sem bráðast upp til Lundar; gjörum 

þar úfagran (vigra seið“ fyrir sólar-setr. F 
1) sá sem litar tennur úlfsins í blóði, hermaður. — 2) lypta upp, 

svo að ljómi af. — 3) vorum. — 4)dal-fiskr, ormur; miskunn, 

líkn; miskunn dal-fiska, líkn orma, sumar; í miskunn dal- 

fiska, í sumar. (sbr. Snor. Ed., Reykjav. 1848, bls. 67.) — 5) hver 

manna, hver maður. — 6) vigr, spjót; soiðr, galdur, söngur, 

hljómur; vigra soiðr, spjótagnýr, orusta. 

48. Kap. 
1. vísa. 

Hvat skaltu, sveinn! í sess minn? þvíat þú hefir 
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sjaldan gefnar vargi! varmar bráðir; ek vil vera ein |of 

mína?. Sátt-at-tu? hrafn gjalla* í hausti of hræsolli?; 

vart-at-tu5 at7, þar er skelþunnar eggjar frunnust áð. 
1) úlfi. — 2) um mína setu, um sæti mitt. — 3) sátt-at-þú — þú 

sást eigi (at eigi). — 4) krunka. — 5) hræsollr, hræja fjöldi. 

— 6) vart-at-þú — þú varst eigi. — 7) við. — 8) runnu hver á 

aðra, mættust. 

2. vísa. 

Ek hefi farit (blóðgum brandi?, svá at benþiðurr“ 

fylgdi mér, ok gjallanda geirið; harðr gangr var at 

víkingum. (Vér) gjörðum reiðir róstu*; eldr rann of sjöt? 

manna; (vér) lötum blóðga búka sæfast í borghliðum. 

1) með blóðugu sverði. — 2) benja þiðurr, hrafn. — 3) spjóti 

— 4) orustu, bardaga. — 5) sjöt, sæti, bústaður, hús; eldr rann 

of sjöt manna, eldurinn lök um hús manna, vör brenndum byggðir 
. manna. 

49. Kap. 

(Vér) gjörðum hölztir harða hríð fyrir Jótlands-síðu. 

Sá víkingr, er varði Dana-ríki, barðist vel, áðr snarfengr? 

Eyvindr skreyja hljóp á sund af (unnar-hesti? með lið 

drengja austr fyrir sandi. 

1) helzt til, mjög. — 2) hvatlegur. — 3) unnr, alda, sjór; unn- 

ar-hestr, sjóar-hestur, skip. 

52. Kap. 

Óttvígr! Ólafr? Lof kom jöfri á bak-flótta?, ek frá þann 

þengil þingharðan*, er felldi annanð. Goðrekr {löt nóga 

glapstigu troðna á móð. |Engla skerðir“ spenrð (hálfa 

jörð Álfgeirs? und sik. 
19 sá sem vegur (reiðir sverðið) ótt og títt (óttvígr, gáta 

fyrir Óttvíg. — 3) jöfurr, konungur, jarl, Álfgeir; bak- 

flótti, flótti til baka; einnig mætti taka saman: kom 

flótta á bak Jöfri, lagði flóttan á herðar jarli = rak jarl á 

flótta. — 4) þing; fundur, samkoma, orusta; þingharðr, 

harður í orustu. — 5) Guðrek. — 6) glapstigr, rangur vögur; 

mór, jörð; löt nóga glapstigu troðna á mó, fór núga 
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óheilla-vegi um jörðina, fór illa ferð, féll. — 7) sá sem eyðir Eng- 

lendingum, fjandmaður Englendinga, Ólafur Skotakonungur. — 8) 

dregur (spen, spanda, spanit). — 9) hálft Norðymbraland. 

55. Kap. 

1. "vísa. 

Sá jarlmanns? bani, er (óaðist ekki?, gekk snarla?: 

þreklundaðr Þórólfr féll í stórum (Þundar-gný!. Jörð 

grær ofð mínum ágætum barma“ nær Vínu; en vér verð- 
um hylja harm. Þat er helnauð". 

1) manns, sem hefir jarls-tign jarls. — 2) hræddist engan hlut. 

— 3) snarlega, hvatlega; gekk snarla, gekk vel fram. — 4) 

Þundr, Óðins heiti; þundar-gnýr, orusta. — 5) yfir. — 6) 

bróður. — 7) dauðans kvöl. 

2. vísa. 

{Ek hlóð vang valköstum vestan fyrir merkistangir'; 

þat el var ótt, er sóttak? Aðils bláum Naðri. Ungr Álafr? 

háði |stála þrimuð við Engla; Hringr |hélt-at vápna- 

þingið. Nö“ sultu hrafnar. 
1) vang, jörðina, vígvöllinn; vestan, fyrir vestan, í Vestrlönd- 

um; fyrir, fyrir framan. — 9) eg sótti. — 3) með sverðinu Naðri. 

— 4) Ólafur. — 5) orustu. — 6) hölt eigi orustu, beið ósigur. — 7) eigi. 

3. vísa. 

Brynju Höðr! lætr (hrammtangar hrynvirgil? hanga 

mér á (hauki troðnum heiðis vinga-meiði?. Ek kná“ 

reiða? fryómeldis gelgju-seilf á (geirveðrs gálga7. (Gunn- 

vala bræðirð ræðr fat meira? lofi. 
1) Höðr, einn af Ásum; brynju Höðr, mk. — 2) hramm- 

tangar er gáta G. Pálssonar fyrir hvarmtangar; hrammr, 

hönd; hrammtöng, fingur, virgill, snara; hrynvirgill, hrynj- 

andi, hljómandi snara; hrammtangar hrynvirgill, hljómandi 

Shara fingursins, hringur. Hrynvirgil er getgáta fyrir hryni 

Virgils. — 3) heiðir, haukr; vinga-meiðr, trð það, sem Óðinn 

hékk á í níu nætur; hör — tré, eik; heiðis vinga-meiðr, hauks 

eik, trð það, sem haukurinn situr á, handleggur (haukarnir voru 
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vandir á, að sitja á öxlum manna); hauki troðinn kallast hand- 

leggurinn, því haukar sátu á honum; lætr hrammtangar hryn- 

virgil hanga mör á hauki troðnum heiðis vinga-meiði, 

lætur hring vera á hendi mör. — 4) kann. — 5) bera. — 6) ryð- 

meldi (hvorugkennt orð), roðið, rautt möl, Fróða-möl, gullmil, gull; 

gelgja, spýta, stöng; ryðmeldis gelgja, viður sá, sem gull er á, 

höndin prýdd gulli; seil, band; ryðmeldis-gelgjuseil, handar- 

band, armband, gullhringur. — 7) geirr, spjót; geirveðr, spjóta- 

veður, orusta; geirveðrs-gálgi, orustu-trð, sýnist tákna höndina 

ek kná reiða ryðmeldis-gelgju-seil á geirveðrs-gálga, eg 

ber hring á hendi. — 8) gunnr, orusta; gunnvalr, orustu-valur, 

orustu-fugl, hræfugl; bræðir, sá sem gefur bráð; gunnvala- 

bræðir, sá sem gefur hræfuglum bráð, hermaður, herkonungur. — 

9) því meira. 

4. vísa. 

(Hvarms hnúpgnípur! fknáttu drúpa? mör af harmi. 

Nú fann ek þann, er rétti þær ennis úsléttur. Gramr 

hefir fhrundit mér upp? (grímu grundar gerðihömrum“ 

armsíma?. (Sá ýgr er mér af augum“. 

1) hnúpgnípur, brattar gnípur; hvarms hnúpgnípur, bratt- 

ar gnípur augnaloksins, augnabrýr. — 2) gátu hangit — héngu. — 

3) lypt upp á mör. — 4) grímu-grund, grímujörð, enni; grímu- 

grundar gerðihamrar, hamrar, sem umgirða ennið, brýr. — 5) 

armsími er getgáta fyrir ársími; sími, þráður, band; 

armsími, armband, armhringur, gullhringur; armsíma, með gull- 

hring. — 6) ýgr, ógn, ófrýnilegt útlit; sá ýÝgr er mör af augum, 

sá brúnþúngi er horfinn frá augum mínum; brýr mínar eru komnar 

í lag. 

5. vísa. 

Nú hefir foldgnár!, hjaldr-snerrandi?, höfuðbaðmr? . 

harra felda (þrjá jöfraf. Jörð fellr und nið Ellu. (Hyrjar 

hann-brjótrð! kynfrægri Aðalsteinn of vannð. Allt annat 

er lægra konungmanni. Hér sverjum þess. 

1) foldgnár, sá sem gnæfir yfir landit, hefir það í skjóli og 

vernd sinni. — 2) hjaldr, orusta; snerra, herða, vekja, heyja; 

hjaldr-snerrandi, sem heyr orustu. — 3) ættingi; harrí, her- 
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stjóri, konungur; hjaldr-snerrandi höfuðbaðmr harra, her- 

gjarn, hraustur ættingi konunga. — 4) þrjá höfðingja, Ólaf, Aðils og 

Hring. — 5) hyrr, eldur; hyrjar hann-brjótr — brjótr hann- 

hyrjar; hann-hyrr (<< hand-hyrr) handar-eldur, gull; hann- 

hyrjar brjótr, gulls-brjótur, sá sem brýtur gullið og skiptir því 

meðal manna sinna, örlátur konungur. — 6) vann sigur. 

6. vísa. 

Nú liggr hæst hreinbraut* und? hraustum Aðalsteini. 
1) hreinn, hreindýr; hreinbraut, hreyndýra-stöðvar, heiðar 

og fjöll, fjall-lendi, Skotland. — 2) undir. 

56. Kap. 

1. vísa. 

(Úkunni vensk!. Hlín? þó? (ennis gnípur* mínar. Ungr 

þorðak vel forðum fat hefjast hauka-klifsð. Þá er (Berg- 

önundar foldar faldrð kemr í hug skaldi, verð ek bratt! 

*at hvattað (brúna miðstalli? í feld. 
1) ókunnugleikinn verður að vana; eg var áður kunnugur Ásgerði, 

en er nú orðinn henni ókunnugur. — 2) Hlín, ein af Ásynjum 

(Snor. Ed., Rv. 1848, bls. 21.), hör haft sem kvennkenning. — 3) þvoði. -— 

4) höfuð. — 5) hauka-klif, staður, sem haukarnir sitja á, hönd; 

at hefjast haukaklifs (<= hefja handa, Njáls s., 43. kap.), 

hefja hendur sínar til einhverra stórræða, ráðast í eitthvað mikið. — 
6) Bergönundr sýnist vera jötunsheiti, og getur vel verið það eptir 

merkingunni (sá sem unir, býr í björgum eða hömrum, bergbúi). 

fold bergðönundaráss, „því jötnar áttu eptir trú manna að 

búa á hálendum stöðum“; faldr— gerði, „af því gerðið faldar, 

9: girðir um ásinn. Hör leyfir Egill sér að setja Ásgerði fyrir 

Ásgerðr (bæði orðin eru eins í þolanda, 9: ásgorði), eins og 

Grettir leyfir sör að kalla iðuna í fossinum Braga kvon, og heitir 

þó kona Braga ekki Iða, heldur Iðunn“ (en þegar greinirinn er 

Settur aptan við orðið iða, verður eigandi beggja orðanna fiða og 

Iðunn| eins, 9: iðunnar). Svona skýrir Dr. Scheving þenna stað ; 

en orð hans hefi eg þó eigi tilfært öldungis orðrðtt. — 7) fljótt. — 

8) hvata, stinga — 9) höfði; at hvata brúna miðstalli í feld. 

= at drepa höfði í feld, sem var ógleðimerki. 



940 Skýringar yfir vísurnar. 

2. vísa. 

{Sorg borgar sefskuldar!. Ek fel sjaldan Tdrafnar 

eyvita örvífils nafn í (Narfa? nið-erfið. (þvíat geirróta 

gnýþings Gautar* munu reifendr5 þreifa (bragarfingrum“ 

at frógs ræsis veigum'". 

1) borgar, byrgir, hylur; sefi, hugur; sefskuld; það sem býr Í 

huganum; sorg borgar sefskuldar, sorgin leynir því, sem Í 

brjósti býr; dröfn, vatn; eyviti — viti — eldur; drafnar-ey viti. 

gull; örvívill er óljóst; það ætti að merkja þann, sem eyðir eða 

útbýtir; drafnar eyvita örvífill, mk.; drafnar eyvita ör- 

vífils nafn, manns-nafn. — 2) Narfi, sonur Loka Laufeyjarsonar, 

jötna ættar; Narfa-niðr, ættingi Narfa, jötun, Suttungur; erfi, 

gildi, veizla, vín, mjöður; Narfa nið-orfi— Suttungs mjöður, 

skáldskapur, vísa. Ek fel sjaldan drafnar eyvita örvífils 

nafn í Narfa nið-erfi, eg fel sjaldan mannsnafn í vísu. — 4) 

geirrót, spjóta hríð; geirróta gnýþing, gnýjandi hljómandi 

spjóta-hríðar mót, orusta; Gaut, Óðins heiti; geirróta gný- 

þings Gautr, mk. — 5) skoðandi, rannsakandi. — 6) með skáld- 

skapar fingrum, með fingrum, sem rannsaka skáldskapinn. — 7) róg, 

orusta; ræsir, konungur; rógs ræsir, orustu-konungur, Ósinn; 

veig, vín; rógs ræsis veigar, Óðins vín, skáldskapur, ljóð. Efnið 

í vísunni er: eg fel sjaldan manns nafn í ljóðum; það kemur fyrir 

ekki, því menn munu rannsaka þau og finna nafnið. 

57. Kap. 

1. vísa. 

{Atti horna! kveðr mína {þorna þornreið? þýborna?. 

Hann Önundr sýslir of sína síngirnd“. Naðhristirð! ek á 

fnistis nornS borna til auðs. Auðkonrð! þigg þú greiða 

eiða. Þat er auðsótt. 
1) sá sem etur hornunum, er mannýgur, óvirðuleg mk. — 2) þorn, 

þorn í hringju, er haft í kenningum sem nafn á kvennskarti; þorn 

reið, sú sem reiðir, ber utan á sör skart, kona; mína þorna þorn- 

reið, mína djarflyndu konu (þorna, af þorinn == djarfur, hug“ 

aður; taka mætti saman: Atti horna kveðr mína þornreið þý- 

borna (ok| þorna (== ósvífna, er hún kallar til arfs. — 3) fædda 
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af ambátt (þýr, ambátt), þrælborna. — 4) sörplægni, ójöfnuð. — 

5) Naðr, sverðsheiti; Naðhristir, sá sem sveiflar sverði, mk. — 
6) konu. — 7) borna til arfs, arfborna, arfgenga. — 8) auðmaðr. 

2. vísa. 

Arfljúgr! (arfi þyrnifótar? röð svarfað arfi fyrir mér. 

Ek mæti ok heitum hótum hans. (Nærgi er* ek get 

goldit hánum, foldveringja?, slíkt fSimla sorgar rán“. 

Vör deildum ffoldar fjöt". 
1) sá sem lýgr til arfs, dregur arf undir sig með lygi og rangind- 

um. — 2) Bergönundur, son Þorgeirs þyrnifótar; sjá 56. kap., upp- 

hafið. — 3) kollvarpa, ónýta fyrir mör, taka frá mör. — 4) nærgi 

er gáta fyrir nær lá; nærgi er, hvenær sem. — 5) foldver- 

ingi, maður som ver land, jarðir, búgarða. — 6) Simill eða 

Simlar sýnist vera nafn á manni eða mönnum, sem arfur hafi afi- 

að sorgar; Simla sorg, sýnist þá vera — arfur, og Simla sorg- 

ar rán =arfrán. — 7) fjöt, fit, jaðar; foldar fjöt, lands jað- 

ar, lands partur, jarðir; vör deildum foldar fjöt, vör deildum 

um lönd, jarðir. Hör er þá að deila eitthvað haft í sömu 

Merkingu og deila um eitthvað. þessi skýring finnst mör eiga 

hör betur við, en láta fjöt foldar merkja haf, og deila fjöt 

foldar, að skipta í sundur, skera (= fara yfir) sjóinn. 

58. Kap. 

1. vísa. 

Nú hefir þróttharðr (vígelds-þrym-rögnir* fellda tíu 

begna fvárrar sveitar?. En ek varðak mik víti?. (Sára 
laxt særði þar, sendr ór hendi minni. Digr bifþorns fló 

beint meðal bjúgra rifja Ketils. á 
1) vígeldr, sverð eða spjót; vígelds-þrymr, spjóta-gnýr; 

tTögnir, sá sem hreifir (regin, hreifandi öfl; á þjóðversku rogen, 

hreifa), vígelds þrym-rögnir — rögnir vígelds þryms, sá sem 

Vekur spjóta-gný, hermaður, hör konungurinn. — 2) af vorri sveit, af 

Vorum flokki. — 3) víti, ófarir, óhöpp. — 4) spjót. — 5) þorn, 

Sem bþifast, hreifist, flýgr; spjót. 

2. vísa. 

Svá skyldu goð gjalda hánum rán míns fjár. Bönd? 
16 
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reki gram? af höndum. Rögn? ok Óðinn sð reið. Freyr 

ok Njörðr! lát fólkmýgi“ flýja faf jörðuð.  Land-áss“ 

leiðist þann |lofða stríði“, er grandar vöð. 
1) goð. — 2) konung. — 2) regin == goð. — 4) fólkmýgir, 

sá sem kúgar fólkið, harðstjóri, Eiríkur blóðöx. — 5) úr landi. — 

6) landguð, landvættur. — 7) lofðar, menn; lofða stríðir, sá 

sem stríðir mönnum < fólkmýgir. — 8) helgidómur, helgir dómar, 

helgir hlutir, helgir staðir. 

59. Kap. 

Land-álfr! lögbrigðir? (hefir lagða langa vegu? fyrir 

mér sjálfum. Brúðfang* blekkir (bræðra sökkvað. Ek 

á at launa Gunnhildi þenna landrekstr. Skap hennar er 

greyptó. Ungr gat ek launat læ" (byli grandað. 
1) <= lland-áss, landguð, guð sem verndar landit. Egill kallar á 

hann sér til hjálpar. — 2) sá sem bregður af lögunum, brýtur lögin, 

Eiríkur blóðöx. — 3) ætlað mör langa ferð, gjört mig útlægan. — 
4) kvonfang, konan, Gunnhildur. — 5) sökkvi er eiginlega sá sem 

þreytir sund við einhvern og færir hann í kaf; sá sem sökkur ein- 

hverjum, fjandmaður, banamaður; bræðra sökk vi, bræðra bani; 

banamaður bræðra sinna, Ólafs og Sigurðar, Eiríkur blóðöx. — 6) 

grimmt. — 7) flærð, undirferli. — 8) með eyðileggingar byljum, 

með því að gjöra tjón og spellvirki. 

60. Kap. 

1. vísa. 

Vér sátum til? lengi (skarðum hlut? við? þeima“ 

llyngs fjarðölna ljósheims börð (meir“ varðak fé forðum), 

áðr ek löt bensæfðan" Bergönund venjast benjum. Ek 

fölt8 (Börs niðjar beðju? blóði Hadds ok Fróða. 
1) helzt til, of. — 2) að sitja yfir skörðum (== skertum) 

hlut fyrir einhverjum = vera hlutræningur einhvers, ná ekki rétti 

sínum fyrir honum. þannig segir Ásmundur Grankelsson við Hárek 

úr Þjóttu: „þess kenna margir af þér, Hárekr! at þú ert ættstórr 

ok ofreflismaðr við at eiga, sitja því margir yfir skörðum 

hlut fyrir þér (Ólafs. helga 136. kap. í Fornm.s. IV, 331). — 

3) við gagnvart. — 4) þessum. — 5) fjarðölunn, sá sem 
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elst, nærist í fjörðum, í sjónum, fiskur; lyngs fjarðölunn, lyngs 

fiskur, ormur; lyngs fjarðölna ljósheimr, bjartur heimur eða 

bústaður ormsins, gull; börr, viður; lyngs fjarðölna ljós- 

heims börr, gulls viður, mk. — 6) betur. — 7) dauðan af sár- 

um; sæfðr = svæfður. — 8) faldaði, litaði. — 9) Börs niðr, 

sonur Börs, Óðinn; beðja (af beðr, sæng), eiginkona; Börs niðj- 

ar beðja, kona Óðins, jörð; ek fölt Börs niðjar beðju blóði 
Hadds ok Fróða, eg (faldaði) litaði jörðina í blóði Hadds ok 

Fróða. 

2. vísa. 

Vér börðumst. (Né virðak! heiptir?. Ek rauð víg- 

leiptr? blóði sonar böðmilds* Eiríks ok Gunnhildar. Þar 
2 féllu nú þrettán (lagar mána þollarð á einum karfa. 

Starfð stendr af (styrjar skyndi“. 
1) eg virti ekki, var ekki hræddur við. — 2) heiptir Eiríks og 

Gunnhildar. — 3) orustu ljóma, sverð. — 4) böð, orusta; böð- 

mildr, orustugjarn (eins og hláturmildur <= hláturgjarn). — 5) 

lögur, sjór; lagar máni, sjóarbirta, (Rgis ljós, gull; þollr, viðar- 

tegund; lagar mána þollar, gulls víðir, mk. — 6) ófriður. — 

7) styrjar skyndir, sá sem flýtir styrjöld, hermaður, Egill Skalla- 

grÍímsson. 

3. vísa. 

Andærr? (vandar jötunn? höggr jafnan út með (fela 

meitlið stórt þel* fyrir stálið á (stafnkvígsveg“. En (sval- 

búinn, eirarvanr selju gandr sverfrð þeirri Gestils álpt?, 

lóðr gustum?? yfir stálll ok brandi??. 
1) andærr (myndað af and-, á móti, og ár), sá sem rær móti, 

rær sig áfram, ötull. — 2) vöndr, tág, grein, viður; vandar jöt- 

unn getur verið vindur; en sö vöndr tekið um mastrið, þá gæti 

vandar jötunn verið skipið. — 3) hvað ela meitill á að vera, 

er óljóst; Dr. Scheving tekur ela meitli = „með afli hviðanna eða 

byljanna“, og þ el (skot, kima) = skarð, hlið. — 4) stórt þ el, mikið, 

vítt haf. — 5) stál, stefni eða framstafn; fyrir stáli, fyrir framan 

stefnið. — 6) kvígr, uxi; stafnkvígr, skip; stafnkvígs-vegr, 

sjór. — 7) selja, viðartegund; gandr, úlfr, sá sem spillir eða gjörir 

tjón; selju-gandr, vindurinn, sem brýtur og rífur upp eikur; sval- 
16* 
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búinn, klæddur svölum klæðum, svalur, kaldur; eir, hlífð, vægð; ei r- 

arvanr, vægðarlaus. — 8) sverfur að, þjakar. — 9) Gestill, sækon- 

ungs-heiti; Gestils álpt, skip. — 10) óðr gustum (fyrir: áðr 

gustu) er gáta Sveinbjarnar Egilssonar; óðr gustum — gustóðr, 

ótt gjósandi. — 11) stefni. — 12) bugspjót; óðr gustum yfir 

stál ok brandi, er blæs ólmlega yfir framstafn og bugspjót skipsins. 

62. Kap. 

Ek em kominn á jó ifa! angrbeittan? langan öldu- 

veg, at vitja |atsitjanda enskrar foldar?. Nú hefir |sí- 

skelfir undarbliks* fundit sjálfan (svár-þátt Haralds áttar? 

(við yfrinn ofrhugað. 

1) jó ifa er án efa rangt; fyrir jó ifa mætti geta jó dúfu; 

dúfa, alda; dúfu jór, öldu hestur, skip; eða úfi fyrir jó ifa; 

úfr er talinn í fuglaheitum í Eddu. þá yrði að taka saman: á 

öldu-úfi = á skipi. — 2) farinn með erfiði og þrautum. — 3) 

atsitjandi enskrar foldar, sá sem situr á landamærum Eng- 

lands (til landvarnar), Eiríkur blóðöx. — 4) und, sár; blik, leiptr, 

ljómi; undar-blik, sárs ljómi, sverð; sískelfir undar-bliks, 

sá sem sífelldlega reiðir sverðit, hermaður, Egill Skallagrímsson. — 

5) svárr (á dönsku svær), þungur, sterkur; svár-þáttr Haralds 

áttar, sterkur þáttur ættar Haralds hárfagra, Eiríkur blóðöx. — 6) 

gæddan miklu hugrekki. 

63. Kap. 

Höfuólausn. 

1. vísa. 

Ek fór vestr of ver?, en ek ber (Viðris mun-strandar 

mar? svá er of mitt far?. Ek dró eik! á flot (við ísa- 

brotð; ek hlóð (minnis knarrar skut“ fmæróðar hlut?. 
1) haf. — 2) Viðrir, Óðinsheiti; mun-strönd, hugar-land, brjóst; 

marr, sjór,lögur; Viðris mun-strandar marr, brjóstlögur Óð- 

ins, Hnitbjarga-mjöður, skálda-mjöður, skáldskapur, kvæði; ek ber 

Viðris munstrandar mar, eg kem með kvæði. -- 3) hagur; 

svá er of mitt far, svo er um hagi mína. — 4) skip. — 5) þar 

sem ísspengur eða Ísjakar eru, á Íslandi. — 6) minnis-knörr, 

skip, bústaður minnisins, brjóst, hugur. — 7) með skáldskapar-hlut, 
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með kvæði; ek hlóð minnisknarrar skut mærðar-hlut, eg 

orti drápu og lærði hana utan að. 

2. vísa. 

Hilmir? buðumk? 1503. þar á ek (hróðrar kvöðt. Ek 

(ber Óðins mjöð? á Engla bjöðé. (Vann lof“ atð vísa?, 

víst mæri?? ek þann; biðjum? hann hljóðs, þvíat (of 
fann hróðr??. 

1) konungur. — 2) (bauð mik=—) bauð mér. — 3) boð, heimboð, 

gisting (á þjóðversku Ladung, Einladung); hilmir buðumk 

löð, konungur bauð mör gisting, eg er gestur konungs. -- 4) rétt 

á, tilefni til að flytja konungi kvæði. — 5) flyt kvæði. — 6) land; 

Engla bjöð, England. — 7) eg vann (== gjörði) lofkvæði. — 8) 

hjá. — 9) vísi, konungur. — 10) víðfrægi (mærr == frægur). — 

11) vör biðjum. — 12) hefi fundið, ort kvæði. 

3. vísa. 

Vísir* hyggi at (þat sómir vel), hvé ek (fat þylja?, 

ef ek of gat? þögn. Flestr maðr of frá, (hvat fylkir vá!; 
en Viðrirð sá, hvar valr of lá. 

1) konungur. — 2) gjörði þylja — orti (feta, fat, fátum, eins 

og geta, gat, gátum). — 3) fékk, fengi; geta, fá; geta þögn, 

fá hljóð. — 4) fylkir, konungur; vá, vo, barðist; hvat fylkir 

vá, hversu hraustlega konungur barðist. — 5) Óðinn; Óðinn sá sjálfur 

bardaga hans. 

4. vísa. 

(Hjörva hlöm* óx við (hlífar þröm?. Guðr? óx um 

gramf, gramr sótti fram. Þar heyrðist þá |málmhríðar- 

spá?. |Mækis áð þaut, sú er (mest of lá". 
1) hjörr, sverð; hlöm, gnýr; hjörva-hlöm, sverða-gnýr. 

2) hlíf, skjöldur; þrömr, rönd; hlífar-þrömr, skjaldarrönd. | 

3) —gunnr, orusta. — 4) konung. — 5) orustu-gnýr. — 6) 

mækir, sverð; mækis-á, sverðs-á, blóðstraumur. — 7) lá mjög 

bungt á. 

5. vísa. 

fVefr Darraðar? var-at? (villr staðar? of glaðar (geir- 
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vangsraðar“ gramsð, þarsS fbrimilsvöllr“ þrumdið í móði? 

í blóði!ð, en und?! um glumdi. 
1) Darraðr sýnist vera Óðinsheiti; vefr Darraðar, fánar, 

merki. — 2) var ekki. — 8) á röngum stað. — 4) geirr, spjót; 

vangr, völlur; geir-vangr, spjótvöllur, vígvöllur; geirvangs- 

raðar, vígvallar-raðir, fylkingar; merkin voru hvert á sínum stað yfir 

fylkingunum. — 5) gramr, konungur. — 6) þar es, þar er, þar sem. 

— 7) brimill, stór selur; brimils-völlr, sjór. — 8) stundi. — 

9) móðr, mæði; í móði, mæðilega. — 10) í blóði, roðinn blóði. 

— 11) sár; að segja, að sárið glymji, finnst mör ekki óviðkunnan- 

legt. Líkt er það, sem Virgilíus segir um Dídó: stridit sub pectore 

vulnus, Aen. IV, 689. 

6. vísa. 

{Firða fit! hné við fleina? hnit?. Eiríkr of gat! 

orðstír at? þat. 
1) firðar, menn; fit, jaðar, samföst röð (fitja, tengja saman); 

firða fit, manna-röð, fylking. — 2) fleinn, spjót. — 3) sam- 

rekstur, árekstur; fleina hnit, spjóta-lög. — 4) fékk. — 5) eptir; 

at þat, eptir það. 

7. vísa. 

Ek mun segja fremr!, ef firðar? þegja; frágumð fleira 

til þeira frama?. Undir5 æstustð við jöfurs“ fundi; brand- 

arð brustu? við (blár randar7“. 

1) meira. — 2) menn. — 3) vör fréttum. — 4) frami, frægðar- 

verk; frágum fleira til þeira frama, vör heyrðum sagt Íítar- 

legar frá þeim frægðarverkum. — 5) sár. — 6) jukust. — 7) jöf- 

urr, konungur. — 8) sverð. — 9) brotnuðu. — 10) bláar randir, 

bláa skildi (rönd, skjöldur). 

8. vísa. 

Hryns-öðul* hlam? við hjálmröðul?, bengrefill* beit, 

þat var blóðrefill5. Ek frá, at JÓðins eiki“ fölli í járn- 

leiki" fyrir |fetils svellið. 
1) öðull, örlátur; hryn, glamur; hryns-öðul, sú sem er örlát 

á glamri, brynja. — 2) glumdi, glamraði. — 3) röðull, sól; 

hjálmröðull, hjálmsól, hjálmeldur, sverð. — ben, sár; ben- 
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grefill, sá sem grefur, veitir sár. — 5) sverðsoddur. — 6) eiki, 

(margar) eikur, trð; Óðins eiki, eikur Óðins, hermenn. — 7) or- 

usta. — 8) fetill, ól, sem annaðhvort skjöldurinn hékk í (skjaldar- 

fetill) eða sverðið (sverðfetill); fetils svell, sverð. 

9. vísa. 

Þá var (odda at! ok eggja gnat?. Eiríkr of gat? 

orðstír (at þat“. 
1) spjóta-lög. — 2) glamur. — 3) fökk. — 4) eptir það. 

10. vísa. 

Hilmir? rauð hjör?, þar var (hrafna gjörð, fleinn“ hitti 

fjör, dreyrugð spjör“ flugu. (Skota fárbjóðr“ ól (fflagðs 

gotað; (Nara nipt? trað (náttverð ara10. 
1) konungur. — 2) hjörr, sverð. — 3) hrafna samsöfnuður, 

hrafna fjöldi. — 4) spjót. — 5) blóðug. — 6) spjör, spjót (á þjóð- 

versku Speer; á latínu sparus). — 7) fár, háski, tjón; fár- 

bjóðr, sá sem býður, gjörir tjón, fárbjóðr Skota, fjandmaður 

Skota, Eiríkur blóðöx. — 8) flagð, tröllkona; goti, hestur; 
flagðs-goti, tröllkonu-hestur, úlfur (tröllkonan Hyrrokkin reið vargi 

og hafði höggorma að taumum, Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 37, 

bls.); ala flagðs-gota, ala úlfinn, veita úlfum fæðu — vega marga 

menn. — 9) Nari, sonur Loka, Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 18. 

bls.; nipt, systir; nipt Nara, systir Nara, Hel, dauða-gyðjan. — 

10) ari (á þjóðversku Aar), örn; náttverðr ara, fæða arnarins, 

hræ. Egill ímyndar sér, að Hel troði valinn, líkt og Hómer lætur 

dauðagyðjuna (Kmg) vaða um valinn og draga náina eptir sör 

(ll. 18, 535). 
11. vísa. 

Hjaldr-tranar* flugu of hræs lanar?, benmás? granar 

váru-t* (blóðs vanar5. Frekið sleit und“, en oddbreki 

gnúði hrafni á höfuðstafni?. 

1) hjaldr, orusta; trani<trana; hjaldr-tranar, orustu- 

fuglar, hræfuglar. — 2) lanir; hræs lanar, valkestir. — 3) ben- 

már, sára már, hræfugl, hrafn. — 4) voru ekki. — 5) blóðlausar, 

óblóðugar; váru-t blóðs vanar, voru vættar, troðnar blóði. — 

6) úlfr. — 7) sár. — 8) breki, boði (brotin alda; sbr. á dönsku 
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brække; á þjóðversku brechen=— brjóta); oddbreki, odda- 

boði, blóðstraumur. — 9) höfuðstafn, endi höfuðsins, hnakki; blóðið 

spýttist á hnakka hrafninum, þegar hann var að höggva náinn. 

12. vísa. 

{Gríðar læ!t kom á |Gjálpar skæ?. Eiríkr bauð úlí- 

um hræ of sæ. 

1) gríðr, öx; læ, lá, lögur; gríðar læ, axar-lögur, blóð. — 

2) Gjálp, tröllkona; skær, hestur; Gjálpar-skær, tröllkonu-hest- 

ur, úlfur. 

I3s vísa. S 

Floginn? fleinn? beit, þá var friðr loginn?; álmr“ 

var dreginn, því varð úlfr feginn. Broddar brustu, en 

oddar bitu. Hörvarð báru örvar af bogum. 

1) sem flogið hefir, sem fleygt er. — 2) spjót. — 3) rofinn, slit- 

inn. — 4) bogi. — 5) hörvar (fleirtalan af hörr, hör), boga- 

strengir. 

14. vísa. 

Hjörleiks hvatir verpr? broddfleti? með baugseti!, 

hann er blóðskatið. Þróasté hör sem hvar. Ek mæli þar 

hugat7. Frétt er austr um marð (of far? Eiríks. 
1) hjörr, sverð; hjörleikr, sverðleikur, orusta; hjörleiks 

hvati, sá sem hvatar, flýtir orustu, hermaður. — 9) sveiflar. —' 3) 

broddflötr, flötur sá, sem spjótin lenda á, skjöldur. Dr. Scheving 

villtaka broddflötr — flatsleginn broddur, og verpa — kasta. — 

4) baugset, baugsæti, hringsæti, hönd. — 5) ör á blóði, hraustur í 

orustu. — 6) Eiríkur vex, aflar sör frægðar. -- 7) af einlægni, 

smjaðurlaust; þar, þar um, um það. — 8) haf; austr um mar, 

austur til Noregs. — 9) um hagi, um orustur Eiríks og hreysti hans. 

15. vísa. 

Jöfurr? sveigði ý?, unda? být flugu. Eiríkr bauð 

úlfum hræ of sæ. 

1) konungur. — 2) ýr, bogi. — 3) und, sár. -— 4) bý, býflugur; 

unda bý, sára býflugur, örvar. 

16. vísa. 

Ek mun enn vilja skilja skapleik? skata? frá verjum“. 
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Skal hvata? mærðð. (Saka snót lætr sverðfreyð vaka', 

{en skíðgarð Haka skæs brakað. 
1) lunderni, lundarlag. — 2) skati, örlátur, stórgjöfull maður. — 

3) verr, maður; frá verjum, frá öðrum mönnum. — 4) flýta. — 

5) skáldskap, kvæði. — 6)sverðfreyr, hermaður, Eiríkur blóðöx. — 

7) snót, kona; snót saka, kona sú, er kemur til leiðar vígsökum, 

Hildur Högnadóttir. Egill kallar hana saka snót, af því hún var 

orsök í fjandskap Högna og Höðins (Snorra- Edda, Reykjav. 1848, 

89. bls.) og hölt við ófriðnum með því að vekja upp hina dauðu á 
nóttunni. Bragi gamli kallar hana og hina böls of-fylldu hristi- 

Sif hringa (Snorra- Edda, Reykjav. 1848, 90. bls.). Hildr er 

hör — orusta; saka snót lætr sverðfrey vaka, orustan heldur 

vöku fyrir hermanninum; hann er vakinn og sofinn við orustur. — 

8) Haki, sækonungs-heiti; skær, hestur; Haka-skær, sækonungs- 

hestur, skip; skíðgarðr, garður úr skíðum, trjágarður; Haka 

skæs skíðgarðr, trjágarður skips skildir, því skip voru skör- 

uð skjöldum; að láta skildina braka láta skot og lög dynja á 

skjöldunum. 

lyisa: 

(Bjóór hrammþvita* brýtr bógvita?.  Hring-brjótr? 

mun-a* lofa hodd-dofað.  Glaðar“ flotna" fjöldð við (Fróða 

mjöld?. Haukstrandar?0 möl?! er hilmi?? mjök föl. 
1) hrammr, hönd; þviti, steinn; hramm-þviti, handar-steinn, 

Steinn sem menn bera á höndum sér, gimsteinn; bjóðr, sá sem 

býður; bjóðr hramm-þvita, sá sem býður, gefur gimsteina, Ör- 

látur maður. — 9) bógr, armleggur; viti, eldur; bóg-viti, arm- 

leggs-eldur, gull; brjóta bógvita, skipta, útbýta gulli. — 3) sá 

Sen brýtur hringa, skiptir gulli meðal manna sinna, örlátur konungur. 

=. 4) mun ekki. — 5) hoddar, fjársjóðir, auðæfi, gull; hodd- 

dofi, sparnaður á fð, nízka. — 6) gleður. — 7) manna. — 8) fjölda. 

= 9) mjöldr-madr=möl; Fróða-mjöldr, Fróða mjöl, 
Bull (Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 78. bls.). — 10) haukströnd, 

haukland, hauksæti, hönd; haukstrandar-möl, handar-steinar, 

Bimsteinar (eða eptir Eddu: gull eða silfur. „En hvárttveggja, silfr 

ok gull, má vera grjót handar“, Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 84. bls.) 

— 12) hilmir, konungur. 
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18. vísa. 

Fólk stóðst eigi fyrir fjörleygi!. Ý-bogi? gall at egg- 
togi?. (Verpr æ bröndum“, en jöfurrð heldr löndum horn- 

klofið. (Hann er næstr lofi". 

1) leygr, eldur; fjör, líf; fjörleygr, eyðir lífsins, vopn, sverð. 

— 2) ý-bogi, bogi úr þeirri viðartegund, sem kallast ýr. — 3) 

eggtog, eggja-dráttur, dráttur sverðsins úr slíðrum; eða sveiflun 

þess; at eggtogi, þar sem sverðum var brugðið eða sverð voru reidd. 

— 4) verpr æ bröndum, spjótum er jafnan kastað. — 5) kon- 

ungur. — 6) hornklof heldr Dr. Scheving sé klof það, er hyrning 

húss myndar að innanverðu, og meiningin geti þá verið þessi: „kon- 

ungurinn heldur þeim löndum, sem hann hefir til yfirráða, eins og 

í hornklofi, 9: hann lætur þau eigi ganga undan sér, heldur þeim 

eins og Í ríghaldi“. — 7)hann er hins mesta lofs verður. 

19. vísa. 
Jöfurr* hyggi at, hvö ek (fat yrkjað. Þat þóttumk“ 

gott, erek of gat þögn. Ek hrærða (Óðins ægi! munnið 

af {munar grunni“ á jöru-fægi". 
1) konungur. — 2) gjörði yrkja — orti. — 8) þótti mör. — 4) 

gir, sæguð, sjór, lögur, mjöður; Óðins ægir, Óðins mjöður, 
skáldskapur, kvæði. — 5) með munni. — 6) munr, hugur; munar- 

grunnr, hugar-grunnur, minni. — 7) jara, orusta(errinn, ornstu- 

gjarn); jöru-fægir, sá sem fágar, iðkar orustuna, herkonungur, her- 

stjóri. Ek hrærða Óðins ægi munni af munargrunni á 

jörufægi, eg færði konungi kvæði, sem eg las upp eptir minni 
mínu. 

20. vísa. 

Ek bar þengils! lof fá þagnar-rof?. Ek kann (mála 

mjöt? oft (manna sjötð. Ek ber hróðr“ fyrir gram' ór 

{hlátra hamð. Þat fór svá fram, at flestr of nam?. 

1) konungs; þengill gæti verið — þingill, sá sem heldur þing, 

mót, fundi, þ.e. konungur. — 2) í rofi þagnarinnar, 9: meðan eg rauf 

þögnina, tók til máls. — 3) mjöt (kvennkennt orð, líklega myndað 

af sama stofni og meta, eins og gjöf af sama stofni og gef), 

virðing, verðlegging; ek kann mála mjöt, eg kann að meta 

orð mín, sjá, hver orð bezt eiga við, haga orðum mínum. — 4) um. 

| 

áð 
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— 5) sjöt, sæti, samsæti, söfnuður, fjöldi. — 6) kvæði. — 7) 

gramr, konungur. — 8) hlátra-hamr, bústaður hlátursins, gleð- 

innar, brjóst. Ek ber hróðr fyrir gram ór hlátra-ham, eg 

færi konungi kvæði, sem eg les upp eptir minni mínu. — 9) af 

þessum stað sðst, að hirðin, eða þeir, sem við voru staddir, þegar 

kvæðið var flutt, lærði það utan að. 

21. Kap. 

(Eiríkr) njóti svá bauga!, sem Bragi? auga, |vagna 

varað, eðr viti? tara?. 
1) auðæfa; Snorri Sturluson endar Háttatal á sama hátt; hann 

óskar þar Hákoni Hákonarsyni og Skúla jarli, að þeir njóti langra 

lífdaga og auðs: „Njóti aldrs ok auðsala konungr ok jarl, þat eru 

kvæðislok“. — 2) Bragi er einn af Ásum (Snorra-Edda, Reykjavík 

1848, 17. bls.), en það var eigi Bragi, heldur Óðinn, sem lagði auga 

sitt að veði til þess að mega drekka einn drykk úr Mímisbrunni, er 

spekt og mannvit var í fólgið (Snorra-Edda, Reykjav. 1848, 10. bls.). 

Menn hafa skýrt þenna stað með því að segja, að Bragi sé hör settur 

fyrir Óðinn, og að þannig megi setja nafn eins Áss í stað annars; 

líklegt er, að hör hafi upprunalega staðið eitthvert Óðinsheiti, t. d. 

Brúni. — 3) vagna, eins konar hvalfiskur. — 4) vör er nú rudd 

kví í fjöru, þar sem skip eru sett upp; hör sjór, eins og ver; 

hvalurinn nýtur sjóarins að því leyti sem hann lifir í honum. — 5) 

hrafn (í Kmh.-útgáfunni stendur vili, sem líklega er prentvilla). 

— ó) tara, orusta; hrafninn nýtur bardaganna, því þeir veita hon- 

um fæðu. 

64. Kap. 

1. vísa. 

Erumk-a' leitt, at þiggja (hjálma klett? af hilmið, 

þó at ljótr sö. Hvar er sá, (at gat“ æðri gjöf af göfug- 
lyndum alvalds5 syni? 

1) mör er ekki. — 2) hjálmsæti, höfuð. — 3) konungi. — 4) 

Sem fékk. — 5) konungs. 

2. vísa. 

Sannspár (hugins vára magnaðr* lét Egil fagna |svart- 
brúnum sjónum?. (Hugr mága tjáðumk mjök“. Ek kná', 
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nú sem áðan, ráða áttgöfsuðumð (Ála hattar arfstóli“ 

fyrir ragnaðar" regnið. 
1) huginn, hrafn; várar, eiðar, sáttmálar; magnaðr, sá sem 

styrkir, eflir; hugins vára magnaðr, sá sem heldur loforð sín 

við hrafninn, gefur honum fæðu, eins og hann hefir lofað, hermaður, 

Eiríkur blóðöx. Dr. Scheving vill taka saman: sannmagnaðr 

varaspár |: vonarspár, vara af sömu rót og mig varir) 

hugins (nl. um bráðarfengj. — 2) svartbrúnn == svartbrýnn, sá 

sem hefir svartar brýr, sjónir, augu; svartbrúnar sjónir, augu 

með svörtum brúnum; löt Egil fagna svartbrúnum sjónum, 

gaf Agli höfuð sitt, lét hann halda lífinu. — 3) hugr, velvilji; mág- 

ar, tengdamenn, 0: Arinbjörn; tjáðumk, tjáði mör, hjálpaði mör. 

— 4) má, get. — 5) ættgöfugum. — 6) Áli, sækonungur, herkon- 

ungur; höttr, hattur; Ála hattr, hjálmur; hattar-stóll, sæti 

hattarins, höfuð; Ála hattar arf-stóll, höfuð, sem maður hefir 

tekið í arf. "Egill hefir tekið höfuðið í arf, að því leyti sem hann 

er svipaður forfeðrum sínum; ráða Ála hattar arfstóli, ráða 

höfði sínu, halda lífi, lifa. — 7) ragnaðr, virðist vera af sama 

stofni og hið þjóðverska regen =hreifa; ragnaðr, hreifandi, 

stjórnandi, konungur. — 8) regn, máttur (regin, öfl, g00); ragn- 

aðar-regn, konungsvald. 

67. Kap. 

1. vísa. 

Hin ljóta reiði landbeiðaðar! urðumk? leið. Gaukr 

sígr-at?, ef (hann) veit (glamma gamm“ þramma of sik. 

Þar naut ek, enn sem optar, Arnstalls-sjötul-bjarnar“. 

Sá hnígr-at“ hjallr", er gjálparð holla hjálpendr of för. 
I) landbeiðaðr, sá sem beiðir, krefur landa, gjörir tilkall tíl 

landa, konungur. — 2) varð mör. — 3) sígur eigi, fellur eigi. — 

4) glamma gammr sýnist eiga að tákna einhvern fugl, sem vér 

gaukinn fyrir árásum annara fugla, eins og Arinbjörn varði Egil fyrir 

Eiríki og Gunnhildi. — 5) sjötull, sæti; arnstalls-sjötull — 

sjötulstallr arnar; sjötulstallr, setstallur;setstallr arnar 

hamar, klettur, steinn — arinn; Arnstalls-sjötul-björn — Arin- 

björn. — 6) hnígur eigi. — 7) hjallr hlýtur að vera rangt; geta mætti 

allr eðahallr; hnígr-at allr, hnígur eigi með öllu, verður eigi með 
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öllu yfirbugaður eða hnígr-at hallr, fer eigi halloka. — 8) Skóla- 

kennari H. Friðriksson heldur, að gjálpar sö sögn (verbum), og þykir 

mör það sennilegt. Hið engilsaxneska orð gilpan merkir að raupa, 

hæla sér. Sá er gjálpar holla hjálpendr of för er þá = sá 

sem getur hrósað. sör af því (hefir því láni að fagna), að hafa holla 

hjálparmenn í för með sbr. 

2. vísa. 

Friðgeiri er-a* færi at heyja örlygi? við þann {Göndl- 

ar-el-hvötuðð, er bítr skjöld |á baugi* ok blótar bönd. 

Sörvar“l förum Já vit móts". Skulum mjök banna manni 

mey. GEgirð skýtr alfeigum augum. 
1) er eigi. — 2) örlygi (á dönsku Orlog), orusta. — 3) 

Göndul, Valkyrjuheiti; Göndlar-el, Valkyrju-el, orusta; hvöt- 

uðr, sá sem flýtir einhverju; Göndlar-el-hvötuðr hvötuðr 
Göndlar-els, sá sem flýtir orustu, hermaður. — 4) í röndina; bítr 

skjöld á baugi = gnagar skjaldarrendur, eins og berserkjum var 

títt. — 3) goð; blótar bönd, göfgar og heitir á guðina til fulltingis 

str. — 6) menn. — 7) á vit mótsætil móts. — 8) maður, sem 

ógnar öðrum, ógurlegur maður. 

3. vísa. 

Er-at! rétt at synja Ljóti lítillar bænar. Ek leik 

við bleikan hal? við (brynju bifteini*. Búumstó til vígs, 

en ek lætk-að hánum vægðar-ván; skæru-drengr"! (vér) 

verðum (skapa skildi? á Mæri. 
1) ekki er. — 2) mann. — 3) með. — 4) bif-teinn, teinn, 

sem bifast, teinn, sem sveiflað er; brynju-bifteinn, liðugur brynju- 

teinn, sverð. — 5) eg býst. — 6) læt ekki. — 7) skærur, Ó- 

spektir; skæru-drengr, Óróa-seggur. — 8) skapa, laga, skera, 

höggva; skapa skildi, höggva skildi, berjast. 

3. vísa. 

Höggvum skyggðum hjaltvönd'. Hæfum rand? með 

brandi?. Reynum (randar mána“. Rjóðum sverð í blóði. 

Stýfum Ljót af lífi. Leikum sárt við bleikan halð. Kyrr- 

um errinn kappa járnum“. Komi arn7 á hræ. 
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1) hjaltvöndr, sverð. — 2) rand==rönd, skjöldur. — 3) 

sverði. — 4) skjaldar birtu, sverð. — 5) mann. — 6) með járnum, 

með vopnum. — 7) örn. 

dr VÍS 

(Fura flein-stökkvandi!! mér þykkir happlauss kappi 

fara nökkvat? fyrir. (Hodda beiðir? hræðist. Sá |flein- 

döggvar stafrf, er frestar höggum, vegr-at5 fast. Vá- 

beyðanS ferr víðan vall“ fyrir frotnum skallað. 
1) furr, eldur; fleinn, spjót; flein-furr, spjóteldur, gall 

(sverð og spjót voru gullbúin og gullrekin); fura flein-stökkv- 

andi — stökkvandi flein-fura, sá sem útbýtir og eyðir gulli, mk. 

— 2) nokkuð; fara fyrir, hopa á hæl. — 3) hoddar, fé, gull; 

hodda-beiðir, sá sem sækist eptir auðæfum, mk., 9: Ljótur. — 

4) fleindögg, spjótaregn, orusta; fleindöggvar-stafr, spjóta- 

regns-viður, mk. — 5) vegur eigi, berst eigi. — 6) vábeyða (hlut- 

ur eða maður), sem býður tjón, hótar illu (vá, vo, hætta, skaði, ó- 

gæfa; beyða er myndað af þátíðinni bauð). þetta orð hefir sömu 

merkingu í Eyrbyggja-sögu, 63. kap. 318. bls.: gerit svá vel ok 

skerit vábeyðu þessa. — 7) völl. — 8) fyrir Egli Skallagríms- 

syni, sem var sköllóttur. 

4. vísa. 

Sá úlfgrennir* féll, er unnit hefir flest hit illa. Skáld? 

hjó fót af Ljóti. Veittak? Friðgeiri eir*. (Sök-a ek í 

móti (lóns logbrjótanda“ til launa. Mér var fjafnt gam- 

anleik“ við bleikan halð í (geira gný?. 
1) grenna, seðja; úlfgrennir, sá sem seður úlfinn, mk. — 

2) Egill. — 3) eg veitti. — 4) frið, ró. — 5) eg sö ekki; séka 

ek tillauna, eg lít ekki á laun, vonast ekki eptir launum. — 6) 

lón, stöðuvatn, sem er áfast við sjóinn, en er minna en hóp; 

lóns-log, (Egis-eldur, gull; lóns-log-brjótandi — brjótandi 

lóns logs, gullbrjótandi, mk. — 7) eins og gamanleikur (gaman- 

leik er getgáta fyrir gamanleikr). — 8) mann. — 9) geirr, 

spjót, geira-gnýr, spjóta-gnýr, bardagi. 

68. Kap. 

Blár Dragvandill', sá er brugðum, beit-at? nú randir?, 
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af því at Atli hinn skammi deyfði eggjar fram!. Ek 

neytta afls við örmálgastan (hjörva ýtið. Ek lét jaxl- 

bræðrð eyða7. Ek bar sauðð með nauðum. 
1) Dragvandill, sverðsheiti. — 2) beit ekki. — 3) randir, 

skildir; beit-at randir, beit ekki á skildina. — 4) að framan- 

verðu. — 5) ýtir, sá sem lætur eitthvað fara út frá sör; hjörr, 

sverð; ýtir hjörva, sá sem beitir sverði, bardagamaður. — 6) 

jaxlbróðir, tönn. — 7) eyða honum, drepa hann. — 8) sauðr 

kynni að vera sverðsheiti, og þá væri meiningin: eg bar sverðið 

með nauðum, hafði ekkert gagn af sverðinu, af því það beit ekki. 

En eg er hræddur um, að orðin: „ek bar sauð“, séu röng, og Í 

stað þeirra hafl upprunalega staðið eitthvert orð, sem hafl táknað 

það, er Egill segist hafa látið tönnina eyða. 

10. Kap. 

Drengr lét sjálfráði! fengit greppi? gullknappaðar 

silki-slæður. Ek get? aldri* betra vin. Arinbjörn hefir 

árnatð eirarlaustf oddvita ríki“ eða meira. Slíkr 

seggrð man síð? of fæðast. 
1) af frjálsum vilja, ótilkvaddur, óbeðinn. — 2) skáldi, Egli. — 

3) fæ. — 4) aldrei. — 5) hefir með dugnaði sínum unnið til (þess 

að vera hersir). — 6) vægðarlaust, með því að hlífa ekki sjálfum sér. 

7) hersis-tign — 8) maður. — 9) seint. 

74. Kap. 

1. vísa. 

Því sendi móðir mín mik til fundar við þik, ok bera 

Agli orð, at þér skyldit varir. |Hildr horna mælti þat: 

„haga þú svá maga, (gestir órir eigu æðri nest á frestum“?. 
1) horn eru hör drykkjarhorn; við þau eru konur kenndar; 

Hildr horna, kona. — 2) gestir vorir eiga betri mat í vændum. 

2. vísa. 

Erumk! títt at fvátta verð? þín kinna-lá? berr þung“ 

vættið, at ek (hætta til þessar minnar gönguð. Margr 

gestr velr gjald“, þar er gistir. Vit finnumst sjaldan. 

Öldra-dreggð liggr Ármóði æðra? í skeggi. 
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1) mör er. — 2) verðr, máltíð, beini; vátta verð, bera vitni | 

um þann beina, er mér hefir verið veittur. — 38) lá, sjór; Egill " 

kallar kinna-sjó eða kinna-lög Ármóðs spýju þá, er hann spjó Í 

skegg honum. — 4) mikilvæg. — 5) vitni. — 6) lagði mig í hættu, 

þegar eg fór þessa ferð. — 7) endurgjald, borgun. — 8) öldur, öl; 

öldra-dregg, öldregg. — 9) hærra, í hærra lagi, nokkuð hátt. 

3. vísa. 

Drekkum ór hvert full!, þó at (Ekkils eyk-ríðr? beri 

Íbragar Ulli? tíðum hornasund“ at hendi. Ek leifi vætr 

horn“, þó at flaufa-leik-stærir" færi mér (hrosta-tjörnð í 

horni til dags at morni?. | 
1) staup. — 2) Ekkill,sækonungur; eykr, akdýr, hestur; Ekkils- 

eykr, sækonungshestur, skip; Ekkils eyk-ríðr, sá sem ríður sæ- 

konungshesti, siglingamaður, mk. — 3) bragr, skáldskapur; Ullr, 

einn af Ásum; bragar Ullr, skáld, Egill Skallagrímsson. — 4) 

hornasund, drykkjar-horna lögur, drykkur. — 5) ekki. — 6) ek 

leifi vætr horn, eg leifi ekki horn, læt ekkert horn ódrukkit. — 

Tlaufi, sverð; laufa-leikr, orusta; stærir, sá sem gjörir stærra, 

eykur; laufa-leik-stærir<stærir laufa-leiks, sá sem eykr, 

heyr orustu, mk. — 8) hrosti (á dönsku Roste, sbr. Rostekar), 

áhöld til. að sía öl með; hrosta-tjörn, hrosta-lögur, öl — 9) 

þangað til í dögun á morgun. 

75. Kap. 

1. vísa. 

Tllhugaðr (arm-linns ýtir? nýtr konu sinnar ok dóttur. 

Oss er óttalaust við Jógnar-hvessi?. Muntu? þeygi“ þykkj- 
ast verðr (at) (hlíta svá gjörvuð við þenna grepp“. Skul- 

um vappa vítt á veg. 

1) armr, handleggur; linnr, ormur; armlinnr, handleggjar- 

ormur, armhringur; armhringurinn er án efa kallaður handleggjar- 

ormur, af því hann vefst eins og ormur um handlegginn; arm-linns 

ýtir, mk. — 2) ógn, orusta; ógnar-hvessir, sá sem gjörir or- 

ustuna hvassa, sá sem á snarpa orustu, mk. — 3) þú munt. — Í 

þó eigi. — 5) hlíta, láta sör nægja, vera ánægður með; hlíta svá 

gjörvu, vilja hafa þetta svo búið. — 6) skáld, Egil Skallagrímsson. 

áð 
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2. vísa. 

Maðr skal-at? rísta rúnar, nema (hann) kunni vel ráða. 

Þat verðr mörgum manni, at (hann) villist um myrkvan 

staf. Ek sá tíu launstafi ristna á telgdu tálkni. Þat 

hefir of fengit (lauka lindi? langs trega?. 
1) skal ekki. — 2) lind, linditrð; lauka-lind, kona. Konur 

eru kenndar við viðarheiti kvennkennd, og matföng eða ölföng, sem 

bær búa til eða bera á borð. Laukr er hör skoðaður sém röttur 

og kona því kennd við hann. Vera má og, að það hafi verið kvenn- 

fólks-starf, að rækta og hirða um laukagarða. — 3) sorgar. 

76. Kap. 

Veiztu, ef ek fer með fjóra, fær-at-tu! sex, þá er 
vexli roðnum (hlífa-hneitiknífum hjaldr-goðs? við mik. 

En ef ek em með átta, eru-t? þeir tólf, er skelfi mér 

svartbrúnum“ (hjarta at samtogi sverða?. 
1) þá fær þú ekki. — 2) hneitiknífr hlífa, hnífar, jsem sker 

hlífarnar; hjaldr-g0ð, orustu-guð, Óðinn; hlífa-hneitiknífr 

hjaldr-goðs, hnífur orustaguðsins, sem sker hlífarnar; sverð; 

vexla, víxla; vexla hlífa-hneitiknífum hjaldr-goðs við 

(einhvern) —< berjast við (einhvern). — 3) þá eru ekki, — 4) 

svartbrúnn, sá sem hefir svartar brýr. — 5) þegar mörgum sverð- 
2 

um er brugðið eða sveiflað undir eins, í orustu. 

Skýring á Sonatorreki 
eptir 

Dr. S. Egilsson. 

(Textinn eins og hann er í Kaupmh.-útgáfunni 1809). 

1. vísa. 

Mjök erum! tregt at hræra tungu eðr loptvægi ljóð- 

Þundara?. Nú er-a vænligt um (Viðris þýfið, né hóg- 

drægt úr hugar fylskni“. 
1) er mör. — 2) loptvægi ljóðpundara, held eg sé andi 

(b. e. andardráttur), og leysi svo kennínguna: ljóðpundari, pund- 

ari eða reizla hljóðsins, held eg st Þbarkinn, en ÁR það (þ. e. 
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loptþúngi) barkans, andinn, sem maður dregur. Meiníng: mör veitir 

ervitt að hræra túnguna og draga andann, þ. e. eg kem ekki upp 

neinu orði, og ekki neinu hljóði. — 3) stuldur Óðins (— kveð- 

skapur), því Óðinn stalst að miðinum dýra; s. s. það er ekki efni- 

legt með kveðskap núna. — 4) fylskni hugarins er ekki, eptir 

nýrri heimspekínga hugsun, djúp sálarinnar, heldur er það sjálfkenn- 

íng — brjóst, svo sem bústaður allra mannsins tilfinnínga og hugs- 

ama, rött mótlíka og oTfdog og Ppéveg hjá Grikkjum; sbr. I. 3. 

2. vísa. 

(Þagnafundr Þriggja niðja, (ár borinn úr Jötunheim- 

um?, er-a *auðþeyst? úr hyggju stað“; höfugligr ekki 

veldr því at5. 

1) skáldskapar-kenníng, uppleyst: þagna (eig. mt. af þögn) 

fundr, það sem maður fær í laumi, þ. e. stolið fð, stolinn gripur; 

Þriggi, Óðinn; Þriggja niðjar, frændur eða ættmenn Óðins 

—= Æsir, en stolinn gripur Ása (sem Æsir áttu) er mjöðurinn dýri. 

sem Óðinn stal frá Suttúngi og gaf Ásum. — 2) sem forðum (ár) 

var fluttur (af Óðni) úr Jötunheimum (frá Hnitbjörgum). — 3) get- 

gáta Gunnars Pálssonar; eg álít, að hör vanti notam nominativi 

())auðþeystr. Bækurnar hafa andþeyst, enn ogu eru 

mjög lík í þeim. Meiníngin er sama sem síðast í I.erindi. Auð- 

þeystr=<hógdrægr (I. er.), af at þeysa, reka af stað (Egill 

þeysti upp úr sör spýju mikla, kap. 74.). — 4) hugar 

fylskni, I 4. — 5) þetta er meðalsett málsgrein (parenthesis); 

at er hör að merkíngu of aukið (== ti 2), eins og opt er, þ. €. 

höfugligr ekki (þúng sorg) veldr því (nl. að eg get eingum 

kveðskap við komið). 

3. vísa. 

Er (9: þegar) lastalauss Bragi lifnaði á nökkva 

Nökkvers?. (Undir háls? jötuns þjóta (niðr fyrir naust- 

dyrum náins)“. 
1) lifnaði er í óeiginlegri merkíng, — varð frægur; 0: Bragi 

varð frægur af skáldskap með Ásum, þegar Óðinn hafði náð mið- 

*) Eg hefi hör tekið upp í textann: au ðþeystr, eptir gátu Gunn- 

ars Pálssonar: auðþeyst. J. Þ. 
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inum dýra frá jöfnum, en þar á undan hafði sú íþrótt tíðkazt með 

dvergum. — 2) nökkvi Nökkvers, skip dvergs, skáldskapur. 

Nökkver kemur hvergi fyrir sem dvergsheiti, en er hör þó líklega 

haft um dvergana Fjalar og Galar, (af nökkvi, bátur, frakkn. 

nacelle). — 3) undir háls (eig,) jötuns Ýmis blóð, þ. e. 

sjór; und hör = blóð; hálsblóð Ýmis, Egill hefir ímyndað sér, 

að Börssynir hafl skorið Ými á háls. — 4) niðri fyrir framan haug 

Skallagríms.  Náinn, nákominn ættíngi, frændi; hör — faðir; 

naust, nausthús; hör — hús, bústaður; naust náins, hús föðurs- 

ins, er þá haugur Skallagríms, þar sem Böðvar var leiddur. — þetta 

er meðalsett málsgrein. Egill þykist heyra brimhljóðið út í Digra- 

nesi hjá haugi Skallagríms, þar sem Böðvar var heygður, og þessi 

ímyndun ýfir upp hjá honum sorgina og endurminníngu um dauða 

sonar SÍNS. 

4. vísa. 

Því at ætt mín stendr á enda', sem hræbarnar? fhlim- 
ar markað. Er-a kaskr* maðr, sá er ber |kögla frænda? 

niðr af fletjum hrærs“. 
1) Egill hafði mist föður og móður, bróður sinn Þórólf og tvo 

eldri sonu sína, og átti nú ekki eptir á líf nema 1 son, þorstein, 

(á að gizka 8 vetra“); en 2 dætur, sem voru eldri, Þorgerður og 

Bera, voru þá giptar. — 2) lam-barnar, lúbarnar. — 3) limar, 

skógarlimar. — 4) glaður. — ó) bein ættmanna sinna. — 6) 

hrær — lík, dauður líkami, í þessari merkíngu — núverandi hræ; 

flet hrærs, sá staður, sem dauðs manns lík liggur á. Meiníngin: 

sá maður er ekki glaður, sem ber lík ættmanns (sonar) síns til 

moldar. Egill mátti grómt um tala, því sagan segir, að hann hafi 

tekið upp lík Böðvars, þar sem það var rekið af sjó, og sett það í 

knö sér, og riðið með það frá Einarsnesi og út til Digraness. 

5. vísa. 

Þó mun ek um telja fyrst mitt föðurfall ok hrer 

*) Eptir ágizkun Guðbrandar Vigfússonar í „Safni til sögu Ís- 

lands“ hefir Þorsteinn þá verið 15 vetra. Ártölunum hjá G. Vig- 

fússyni og S. Egilssyni ber ekki saman, og mega menn eigi furða sig 

á því, þar eð báðir hafa að nokkru leyti byggt tímatalið á tilgát- 

um. A Eads 
67 
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móður?. þat mærðar timbr?, laufgat málið, ber ek út 
úr oróhofi“. 

1) þó ek hafi mist marga ættmenn, er mör þó minnisstæðastur 

föður og móðurmissirinn; mitt föðurfall, fall, dauði föður 

míns; hrer móður, lík móðurinnar, hör —= lát hennar. — 2) hör 

= efniviður; mærðar timbr, yrkisefni. — 8) prýdt með orðum. 

Líkíngin mun vera dregin af laufguðum skógarvið, sem bóndi ber 

út úr skemmu sinni og ætlar að fara að smíða úr eitthvert amboð. 

þat mærðar timbr held eg svari til IV. er., 1. og 2. vísuorðs, 

svo meiningin sö bara: þenna ættmanna missi fer eg nú að kveða 

um með skáldskaparskrúði. — 4) orðhof, hús orða, munnur. 

6. vísa. 

Grimmt var um hlið! þat er hrönn? um braut | á frænd- 
garði föður míns?. Ek veit sonar“ skarð, er mér sjárr 

um vann, standa ófulltð ok opit. 

1) skarð. — 2) sjórinn (eiginlega Hrönn, Ægis dóttir). — 3) á 

föðurætt minni. — 4) Böðvars. — 5) = ófylt, autt. 

7. vísa. 

Rán hefir mjök ryskt! um mik; ekem of snauðr at 

ástvinum. Marr? sleit bönd ættar minnar; snaran þátt 

af sjálfum mér?. 

1) Rán hefir tekið hart á mör, tekið ofan í bakið á mör, eða 

í lurginn á mör; ryskja er án efa það danska ruske. — 92) 

sjór. — 3) son sinn, sem hann misti, kallar hann einn þátt í ætt- 

inni, snúinn af sjálfum honum. 

8. vísa. 

Veiztul, ef of ræka?g? sverði um þá sök, varð öl- 

smið“ allra tímað. Ef ek mætta um vega bræðr vágs 

roða6, færa egT andvígr? Ægis manið. 
1) 9: þú veizt það er auðvitað. — 2) ef eg gæti rekið (hefnt) um 

þá sök (þess hlutar 0: sonardauðans) með sverði. — 3) framsöguháttur 

þátíðar fyrir afieiðíngarhátt þátíðar, eða afleiðíngarhátt þáliðinnar tíðar, 

sjá Fornm. S.IV. 66 í XIl. bindi. — 4) Ægi, sjóarguðnum, sem bjó 

Ásum öl, sjá Snorra-Eddu. — 5) allra tíma, genit. descriptivus 
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með sögninni að vera; tími, hör hamíngja, (eins og optar tíð í 

eint.), og eins í margtölu; allr, hör sá sem er uppgeinginn og ekk- 

ert eptir af, þ. e. þrotinn, og allir tímar, þrotin hamíngja, ham- 

íngjuleysi; þess vegna, að vera allra tíma, að vera hamíngju- 
laus. Meiníngin er þá: ef eg gæti hefnt sonar míns með vopnum, 

þá mundi fara illa fyrir Ægi (sjóarguðnum). — 6) roði== hroði 

(af ryðja, hrjóða), sá sem ryður, kastar, fleygir; roði vágs, sá 

sem umveltir vognum (sjónum), vindur (hör — Kári, vindaguðinn); 

bróðir roða vágs, bróðir Kára = Ægir; en bræðr er gamall 

þolandi af bróðir, object. fyrir vega. — 7) —< væri eg. — 8) 

fær um að gánga til vígs móti. — 9) konu Ægis, henni Rán. 

Man mætti líka taka um hyski, og Ægis man um Rán og Ránar 

dætur. 

9. visai 

En ek þóttumz ekki eiga (sakar afl við súðs bana? 

því at gengileysi? (gamals þegns“ verðr alþjóð? fyrir augum. 

1) krapta til ásóknar eða mótstöðu, af sök — sókn. — 2) 

súðsbani fyrir súðarbani, eða súðabani; bani skips eða skips- 
borða getur verið bæði vindur og sjór; hör Ægir. — 3) fylgdar- 

leysi, einstæðíngsskapur. — 4) mín, gamals manns; Sonatorrek 

er trauðlega ort seinna en 960, og gizka eg á, að Egill hafi þá haft 

tvo um sextugt. — 5) allri þjóð, öllum mönnum; þ. e. allir menn 

sjá það með eigin augum, hversu eg, gamall maður, er yfirgefinn af 

öllum. 

10. vísa. 

Marr? hefir ræntan mik miklu, síðan er *ættarskjöldr? 

minn hvarf af lífi á munvega?. Grimmt“ er at telja 

frænda fall. 

1) sjá VII. 2. — 2) ættarhlíf, ættarstoð, líklega Böðvar; um hann 

segir Egill í XII. erindi: 

„ér mör upp hélt 

um verbergi, 

ok mitt afl 

mest um studdi“. 

“) ættarskjöldr er tekið úr Hrappseyjar-útgáfunni. Í Kmh.- 

útgáfunni stendur aldarskjöldr. ð 
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— 3) munvegar, gleði-bústaður, sælustaður, (af munr, gleði), þ- 

e. Valhöll eða annar heimur, s. s. goðheimr. Í XX. er. — 4) sárt, 

óþægilegt. í 

11. vísa. 

Þat veit ek sjálfr, at ills! þegns efni var vaxit Í 

syni mínum, ef sá randviðr? (næði röskvaz?, unz of tæki 

hergauts* hendr. 
1) svona (ills) hafa öll handrit (en Hrappseyar-útgáfan hefir 

ilgs). Mör sýnist samanheingið útheimta, að ills þegns sö her- 

mannskenníng, en hvernig það geti verið eptir orðunum, er mör 

næsta vafasamt. Ef illr (malus) er úlfsheiti „(Edda hefir það ekki), 

þá -er ills þegn, sá sem er örlátur við úlfinn, rött hermannskenn- 

íng. Ef illr er s.s. Ullr ($<<u), getur Ills þegn, maður Ullar 

(sem hergoðs), þýdt“sama. Ef ilgr (maður gæti líka hugsað, að 

ills væri skrifað eptir óglöggum framburði ilgs—=elgs) er sama 

sem elgr (ie), og elgr tekið um hrædýr, þá er enn sama kenn- 

íng. Meiníngin: sonur minn var gott hermannsefni. — 2) mann- 

kenníng, sá maður == hann (Böðvar). — 3) þ. e. ef hann hefði 
náð að þroskast. Sagan segir: „Böðvar, son Egils, var þá frum- 

vaxta; hann var hinn efniligsti maðr, fríðr sýnum, mikill ok sterkr, 

svo sem verit hafði Egill eða Þþórólfr á hans aldri“. Eg gizka, að 

hann hafl verið hör um bil 16 vetra (Böðvar er eptir því fæddur 

944, árið áður en Egill fór seinustu utanlandsferð sína til Noregs). 

— 4) hergautr, hermaður (af herr, og Gautr, nafn Óðins); 

unz — tæki þar til hann hefði feingið fulla hermanns krapta. 

12. vísa. 

*Lötl á? flest, þat er faðir mælti, þótt (öll þjóð? 

segði annat, ok héli mér upp (um verbergi!, okum studdi 

mest afl mitt. 

1) Löt flest (nl. vera), þ. e., var eptirlátur í flestu. — 2) ávalt, 

ætíð. —' 3) allir menn á heimilinu. — 4) á heimili mínu; ver- 

bergi, bústaður manna, heimili (verar, menn), herbergi. 

“) Eg hef skrifað leit. Leit á, þ. o., fðllst á, samþykkti. Í 
fornum handritum kemur fyrir e <= ei, t.d. Snor.-Ed. (Kmh.1852) 

Il, 499: havg let (== leit) hvarma skogar hlaðnorn við 

mer stiðörnum. J. Þ. 
# 
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13. vísa. 

Mör kemr opt bræðraleysi? í byrvind Bjarnar mana?. 

Hyggjumz I er Hildr“ þróaz; nýsumzð hins, ok hygg 

at því. 
1) sonarmissirinn kemur Egli til að minnast á einstæðíngsskap 

sinn í XIII XVII. or, hann kvartar yfir því, að hann á eingan 

bróður á lífi sör til aðstoðar, og að vinir sínir þverri; hann þurfti 

sjálfur aðstoðar við (sjá IX. er., 5.—8. vo.), en fáum sð að trúa, 

og fólk sð sör ekki-að skapi; sonarmissir verði ekki bættur, nema 

með öðrum syni, og einginn sö öðrum bróðir. þessar hugsanir koma 

fram hver innan um aðra, sem ekki er tiltökumál. — 2) o: mér 

kemur opt í hug; en hugann kallar hann byrvind Bjarnar 

mana, þ. e. hugur kallast vindur tröllkvenna, eptir Eddu; 

því er hör Bjarnar man tekið fyrir tröllkonu, af Björn, eitt af 

heitum þórs, og man kynlaust, hertekinn, ánauðugur maður eða 

kona; líka collectiv. stúlkur og konur, giptar og ógiptar, úngar 

og gamlar; svo að man þórs, stúlkurnar hans þórs, eru tröll- 

skessurnar, sem hann átti opt gráan leik við. Annars man eg ekki 

til, að orðið „man“ komi nokkurstaðar annarstaðar fyrir í margtölu; 

í bókinni er það skammstafað Ei sem er það venjulega band fyrir 

manna, sem Hrappseyarútgáfan hefir; kann ske það eigi að vera 

mans, þá getur Bjarnar man verið Hlóra, fósturdóttir þórs, sem 

líklega hefir verið tröllkynjuð, eins og Víngnir, fóstursonur hans. 

þó tilhögun kenningarinnar sé óljós, verður það þó allajafna víst á 

þessum stað, að í Bjarnar Ti verður að felast tröllkonskengfis, 

Gerum að í skinnbókinni megi ga rr (þar sem nú stendur 1); 

þá fær maður annað orð, því má lesa móður (sjá t. d. Ísl. 
S. Kaupmh. 1843, facsim. }, lína“ 6; Ísl. S. Kaupmh. 1847, facsim. 

1, línu 8., 9.). þá verður móðir Bjarnar (þórs) jörð, sem 

hör ætti þá að takast um tröllkonu: Að sönnu segir Edda Sn. bls. 

29, að jörð sð talin með Ásynjum. En það hefir hún feingið per 
ÁAnsögning, því hún er tröllkynjuð og af Hrímþussum komin, 

sköpuð úr holdi Ýmis af Börs-sonum, og kallast því dóttir Óðins. 
— 3) eg lít í kríngum mig. — 4) orusta, ófriður. -—- 5) eg for- 

vitnast um það (sem kemur). 

14. vísa. 
Hverr annarr þegn?, hugaðr við óðræði?, standi á 
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hlið mér? ek þarf þess opt (of her gjörum*; ek verð var- 

fleygr5, er vinir þverra. 
1) maður. — 2) óhræddur í ófriði. — 3) nl. sem aðstoðar- 

maður minn. — 4) þar eð mönnum (hör) er svo varið; herr 

er landsfólk; gjörr, svo og svo gerður, — 5) illa fleygur, þ- 

e., ekki .einhlítur mér, hjálparlaus. 

15. vísa. 

Mjök er torfyndr! of alþjóð elgjar gálga? sá, er kneg- 

um trúað (þvíat niflgóðr* (steypir niðja? {selr hrer bróður 

við baugumf; ek finn þat opt, er beiðir fjár)T. 
1) það er mjög bágt að finna þann mann. — 2) um alt Ís- 

land; of, dan. om; elgr, snjókrap; gálgi elgjar, frost, ís; 

þjóð, hör land; elgjar gálga þjóð, er þá Ísland. Af því 

eg held, að næstu setníngar, sem eru mikið óljósar, líti til Nor- 

egsmanna, þá mætti gæta að viðskiptum hans við Noregsmenn. 

Sagan segir Í 69. kap. „Ekki var Egill íhlutunarsamr um mál 

manna, ok ótilleitinn við flesta menn, þá er hann var hör á landi, 

gerðuz menn ok ekki til þess, at sitja yfir hlut hans“. þetta 

sama orðar sagan í 81. kap. svona: „Ekki er getið, at hann (Egill) 

ætti málaferli við menn hör á landi, ekki er ok sagt frá hólmgaung- 

um hans eða vígaferlum, síðan er hann staðfestist hör á landi“. 

En það er kunnugt af sögunni, að Egill hafði verið hinn mesti 

mótstöðumaður -og fjandmaður konúngsættarinnar í Noregi, og að 

hann var útlægur þaðan og ófriðhelgur; því segir líka sagan strax 

á eptir Í 81. kap.: „Egill mátti ekki vera í Noregi af þeim sökum, 

sem fyrr var frá sagt, at konúngar þóttust eiga við hann“. — þar 

eð eg get ekki söð, að þau eptirfylgjandi orð í þessu erindi geti 

átt við Íslendínga, held eg, að Egill, þegar hann minnist á einstæð- 

íngsskap sinn á annað borð, hvarfli huganum til gamalla værínga 

milli hans og Noregsmanna, en þó svo sem undir huldu, og án þess 

að nefna neinn, svo sem vildi hann segja: fáa trúnaðarmenn finn 

eg á Íslandi, því síður í Noregi, þar sem konúngsættin berst bana- 

spjót eptir til fjár og frama. — Eg setti það, sem eptir er af erind- 

inu, í klofa, svo sem lausa hugsun; hugsunin í XV.er. 1.—4. slitnar 

T við náskylda hugsun í XV. er. 5.—10., og við óskylda hugsun í XVI. 

er., en í XVII. er. 1.—4. hverfur hann aptur til hinnar fyrri hugsunar 
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um landana hörna. — 3) megum, getum. — 4) sambandið því 

at er óglögt; það er eins og hann hafi bak við eyrað: ekki er heldur 

frá Noregi aðstoðar að vænta; því að þar leggjast konúngarnir á frændur 

sína til fjár; ránkar hann þá við, að hann átti þar lítils styrks von, 
Þegar hann átti þar fjárheimtur í landi. Niflgóðr (óvíst), sá sem 

er góður við myrkrið, sá sem elskar myrkrið, kann ske undirförull, svik- 

ull. — 5) sá sem steypir niðjum, þ. e., sá sem drepur ættmenn sína og 

vegur ættvíg. — 6) selur lík bróður síns fyrir gullhrínga (fð), þ. e., sem 

vinnur það til fjárins, að drepa bræður sína eða nána frændur. þetta 

gæti átt við Eirík blóðöx, sem drap tvo bræður sína, Ólaf og Sig- 

urð, í Túnsbergi 935, hvers vegna Egill kallar hann sama árið í 

einni vísu sinni „bræðra sökkva“, fjandmann bræðra sinna; það 

getur einnig átt við Hákon góða, sem barðist við bróðursonu sína, 

altönd frá 952—961, og feldi Guttorm konúng bróðurson sinn á 

Ögvaldsnesi 952, og Gamla konúng Eiríksson, annan bróðurson sinn, 

á Rastarkálfi 955, sjá Heimskrínglu og Fagrskinnu og Egilssögu. — 

7) Egill hafði fjárheimtu í Noregi um fð teingdaföður síns á Gula- 

þíngi 935, og fékk ekki rött sinn fyrir ríki Gunnhildar konúngamóður 

og Eiríks blóðaxar. Í öðru sinni kallaði hann til fjár Ljóts bleika, 

er umboðsmenn Hákonar konúngs góða höfðu upp tekið og látið í 

konúngssjóð, og fékk Egill það ekki af Hákoni konúngi 946. 

16. vísa. 

Þat er ok mælt, at einginn geti* iðgjöld? sonar, (nema 

ali sjálfr?, né! þann niðð, fer sé öðrum maðr, borinn í 

bróður stað. 
Hvað sambandið áhrærir, sýnist fyrri vísu-helmíngurinn að eiga 

við hugsunina í X. erindi, um sonardauðann, en síðari vísu-helm- 

íngurinn við XII. er., þar sem hann talar um bræðraleysið. — 1) 

fái, öðlist. —. 2) endurgjald, jafngildi. — 3) nema hann sjálfur 

eignist annan son. — 4) nl. geti, þ. e.og að einginn eignist. — 5) 

frænda. — 6) er sé öðrum (sem maður), borinn í bróðurstað, þ. e., 

að hann st honum eins og sá maður, sem er samborinn bróðir hans. 

17. vísa. 

þjóða sinni? erumk-a? þokt?, þótt sérhverr haldi 

sáttum.  SByrr, son“ kvánarð, er kominn í býskips bæt, 

(at) leita kynnisð. 
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1) Hör held eg hann hvarfli aptur til fyrra vísu-helmings í XV. 

erindi. — 2) poriphrastice — þjóð, þ. e., menn; sinni, 

för, ferð, samferð, samfylgd (á eingilsaxnesku sið), og er í skáld- 

skap haft til að umskrifa með annað orð, eins og ferð, t. d. ferð 

guma == gumar, ferð hölda=<höldar, ferð ýta, lýða = ýt- 

ar, lýðir. Hvort sinni (hugur, animus, indoles, á dönsku 

Sind) komi fyrir í elztu norrænu, er vafasamt. — 3) mör er ekki; 

þess háttar orðmyndir eru búnar til af stofnorði, sambandshljóðstaf 
og suffixis; hér er erumka< er-u-mk-a: er<er (stund- 

um eru, est, sunt); u sambandshljóðstafur, til að teingja mk 

við r; mk == samandregið mik (þolandi af ek, sem bæði gildir fyrir 

þol. mik og þiggjanda mör (sbr. á dönsku mig, þol. og þiggj., og 

gekk eg mig þá í grænum lundi mör, eða að gamni mínu); 

a neitunarorð. — 4) geðþekt, geðfelt, eða velviljað, af lýsíngar- 

orðinu þokkr, þekkilegur, þægilegur. — 5) hör víkur hann algjör- 

lega aptur til X. erindis, hvar hann sagði, að Böðvar hefði horfið á 

munvega, og segir nú ljósar, hverjir stu þessir munvegar. — 

6) —=burr, sonur; en fyrst hör kemur rétt á eptir son kvánar, 

þá verður maður að skilja byrr um son föðursins (son minn), því 
hann vill segja emphatice sonur minn og sonur konu minnar. 

eins og hann í XX. erindi kallar Gunnar ættar ask vaxinn af 

sör og kynvið kvonar sinnar. — 7) bær býskips, himnesk- 

ur bústaður eða bústaður á himnum, af bær, bústaður, og býskip, 

himin (eiginlega skip býflugna, lopt, og svo himin). það er þá alt 

eitt, munvegar, X., 6. vo, bær býskips, XVII, $—6 vo., og 

goðheimr, XX., 3. vo. — 8) kynni, vandamenn, ættmenn, frænd- 

ur; leita kynnis, heimsækja frændur sína (þ. e. í öðrum heimi), 

t. d. afabróður sinn þórólf Kveldúlfsson (fðll 877), föðurbróður sinn 

Þórólf Skallagrímsson (föll 926), afa sinn Skallagrím (dó 935), bróð- 

ur sinn Gunnar (dó hör um bil 960), og mörg föður-systkin sín, 

sem dóu úng. 

18. vísa. 

En hilmir fáns! hrosta? stendr í föstum þokk? á 

hendi mér!; máka ek halda upp röttri“ rýnis reið? í ó- 

róar grímu. 
Í XVII, XIX. og XX. erindi minnist hann á lát Gunnars sonar 

síns, sem sagan segir að andazt hafi litlu áður en Böðvar drukkn- 
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aði; að Gunnar hafi dáið úr sótt, er að ráða af XIX. erindi. — 

1) allar bækur hafa Fanz; þar af gizkaði Gunnar Pálsson, að hör 

ætti að lesa fast, þ.:e. fastlega; en Guðmundur Magnússon vildi 

heldur lesa Finns af Finnr, dvergur. Mér sýnist gánga næst 

bókunum að lesa fáns, samandregið fyrir fáins, af fáinn, dverg- 

ur. — 2) hrosti, maltker, líka maltseyði (d. Roste, norsk. Ruste), 

hör lögur; fáns hrosti, lögur dvergs, mjöðurinn dýri; hilmir 

hrosta fáns, ráðandi, stýrandi mjaðarins dýra, Óðinn. — 3) 

þokkr, hugur; í föstum þokk, í föstum hug, vægðarlaust. — 

4) geingur fast að mör, leggur þúnga raun á mig. — 5) má eg ei. 

— 6) allar bækur hafa rötti, sem vera má að sama sð sem röttri, 

að undanfeldu r, hvar upp á nokkur dæmi gefast. — 7) rýni, 

Meupla, skoðun, sjón; reið rýnis, kerra sjónarinnar, höfuð. -- 

8) á Órólegri nótt; allar bækur hafa áróar, kann ske áró (áróv?) 

sð sífeld runa, og áróar gríma, mjög laung nótt, liði-laung nótt. 

— Framhald þessa erindis kemur Í næsta erindi. 

19. vísa. 

1Síat? heiptugligr sóttar brími? nam son minn“ úr 

heimi, þannð ek veit at fvamma varrð varnaði“ við ná- 

mælið. 
1) framhald af fyrri vísu-helmíngi í XVIII. er. — 2) síðan að. 

— 3) eldur; sóttar brími, „æstus morbi. — 4) hör held eg 

hann tali um Gunnar son sinn. — 5) fyrir: þann or, eum, qui, 

hvar þann er samstætt við son minn. — 6) lastvarr; gjörand- 

inn er samstæður við afleiðíngarfornafnið er, sem felst í þann. — 

7) at varna við eh-ju, að halda sér frá eh-ju (abstinere a ré 

aliqua), hör — varast, forðast eh-ð (cavere). — 8) (óvíst); 

eg held af ná-, nærri, og mál, svo að námæli sð orð, sem gánga 

Hærri manni, þ. 6. móðgunaryrði, skapraunarorð. 

20. vísa. 

Þat man ek enn, er (Gauta spjalli! um hóf upp í 

goðheim þann ættar ask?, er óxaf mör, ok kynvið? kvonar 
Minnar. 

1) Óðinn, af Gautar, hör gotneska þjóðin, að því leyti sem hún 

Ínnibatt 1, Norðmenn (þ. e. Noregsmenn, Íslendinga, Svía, Dani) og 

2, Suðurmenn (Sunnmenn, þ. e. þjóðverja, þýzka menn). Eg get 
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ekki trúað, að hör meinist Gautar, sem bjuggu í vestra eða eystra 

Gautlandi í Svíaríki, eða Gotar (Gautar), sem bjuggu á eynni Got- 

landi í Eystrasalti. — Spjalli, vinur, en vinur Gauta, Óðinn, sem 

átrúnaðar-goð og bjargvættur gotnesku þjóðarinnar yfir höfuð. — 2) 

afspreing. — 3) ættar askr, sbr. XVII. er. 

21. vísa. 

{Ek átta gott við! geira drottin?, gerðumz tryggr? 

at trúa honum, áðr vagna runni,* sigrhöfundr, um sleit 

við mik vinað.5 
1) okkur kom velsaman, mör og Óðni. — 2) Óðinn. — 3) stöðug- 

ur, staðfastur í trúnni á hann. — 4) Óðinn kallast hör vagna 

runni. Jón Ólafsson, í „Nordens gamle Digtekonst“, bls. 50., vildi 

lesa Vagnar rúni, en Gunnar Pálsson Vagnar unni, Þáðir Í- 

mynduðu sér, að Óðinn hefði haft einhverja Vögnu fyrir hjákonu 
eða konu. En eptir lestrarhættinum vagna runni, er vagn== 

sleði; runni gjörsagnar-nafn, sá sem lætur renna, hlaupa, sá sem 

hleypir einhverju af stað; er því líklegt, að litið sð til þeirrar sögu, 

sem Óðinn bendir til um sig í Grímnismálum, 49. er. (Rasks-útg.): 

„en þá Kjalar, er oc kjálca dró“, þ. e., eg var kallaður Kjal- 

ar, af því (eða þegar) eg dró kjálka (sleða); líka er getið um reið 

Rögnis, kerru Óðins, Bryn. Í, 16 (sama útg.). — 5) vinátta. 

22. vísa. 

Blótka! ek því (bróður Vílis?. fgoðs *jaðarð, at ek 

gjarn sök. Þó hefir |Míms vinrt um fengnar mör bölva 

bætr5, **ef teldi hit betra. 
1) ek blóta (dýrka) ekki. — 2) Óðinn; bróðir Óðins kallast 

ýmist Víli og Vílir. — 3) hið æðsta g0ð, eða hinn æðsti af 

goðunum; jaðarr, höfðíngi, (prinseps) er það eingilsasneska eo ð- 

*) Eg hefi ritað goð jarðar eptir Snor.-Ed., Reykjavík 1848, 

51. bls. Goðsjaðar held eg sð ekki rött, því Óðinn er höfðíngi 
goðanna, en ekki eins goðs. Höldi menn orðinu jaðarr, þá 

ætti líklega að rita goðjaðar. dbi 

“) „or hit betra telk“ hefl eg tekið úr Snorra-Eddu á 

sama stað. 3. Þ. 
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ör. dj —— Mímistva ds, Óðinn". — 5) veitt mör bót við 

böli, bætt mör það böl, sem hann gerði mör, með því að taka frá 

mör son minn (eða sonu mína). — 6) ef eg færi að telja það upp, 

sem Óðinn gerði mör gott. það góða, sem Óðinn veitti honum, 

telur hann í næsta erindi. 

23. vísa. 

Vígi vanr **of* (bagi úlfs? gáfumzð vammi firða í- 

þrótt!, ok þat geð, er ek gjörða mér vísa fjandr ***at5 

velöndum “. 

1) þetta er sennileg getgáta Guðmundar Magnússonar; allar bækur 

hafa ok. — 2) mótstöðumaður Fenrisúlfs, Óðinn, sem átti víg við 

hann í Ragnarökkri. — 3) — gáfumk (gaf mér, sjá XVII. 3); en 

í þess konar samböndum stendur opt z fyrir k, sem kemur líklega 

af því, að upphaflega hefir hör verið ritað c, sem bæði var lesið 
s (d og k. -— 4) vammi firð íþrótt, lýtalaus ment; eg 

tek það hör um skáldskapar íþrótt, og held, að honum hafi dottið 

sama í hug, og Horatius (Od. IV. 6, 29. 30): 

„Spiritum Phoebus, mihi Phoebus artem 

Carminis nomenque dedit poötae“. 

Aðrir fela í vammi firð íþrótt skáldskap, vígfimi, læknis- 

ment og galdralist eða fjölkynngi. — 5) Guðmundur Magnússon 

vildi lesa af, og það held eg sö betra, því vísir fjandr (op- 

inberir óvinir) setjast hör í móti velöndum (svikurum, undirför- 

ulum mönnum), og telur Egill það blessaða guðs gjöf, að hann hafi 

vit á, að gera leynilega svikara að opinberum fjandmönnum sínum. 

það hefir víst verið gott í þá daga, og eins og Egill átti varið. — 

6) gjörsagnar-kenníng af vela, véla, svíkja. 

*) Míms er lestrárháttur Snorra-Eddu; allar bækur hafa mis- 

vinr, sem auðsjáanlega er framkomið af misvinr (I =<íim). 

**) Eg hefi tekið gátu G. Magnússonar: of fyrir ok upp í text- 

ann, en held þó reyndar, að hún sð óþörf; gafumk ok, gaf mör 

líka. Óðinn hefir gjört mér illt, en hann hefir líka gjört mér 

gott, hann hefir gefið mör, o. s. frv. Jop: 

**r) Eg hefi tekið upp í textann gátu G. Magnússonar: a Í. 

I. 
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24. vísa. 

{Nú er mör torvelt: *nipt njörva Tveggja baga? 

stendr á nesið. Ek skal þó glaðr ok óhryggr með 

góðan vilja bíða Heljar. 
1) nú á eg úr vöndu að ráða, þ. e., hvort eg skal lifa eða deya. 

— 2) nipt njörva Tveggja baga tek eg fyrir kenningu 

Heljar, og leysihana svona: bagi, óvinur; Tveggi, nafn Óðins, 

eptir Eddubr. 748 og 757 (sjá Reykjavíkur Eddu); bagi Tveggja, 

óvinur Óðins, Fenrisúlfur (eins og gagnstætt bagi úlfs, Óðinn, 

í XXIII. er, 2.); njörvi, bandíngi, bundinn, er prædicatsnafn 

við bagi (þ. e. hinn bundni óvinur), en nipt (systir) Fenrisúlfs 

er Hel; hún stendur á. -— 3) Digranesi, þar sem stóð haugur Skalla- 

gríms og þeirra frænda. Af þessu erindi sést, að ásetníngur Egils 

að svelta sig í hel, er horfinn, fyrst hann vill ekki ómaka sig út Í 

Digranes til Heljar, heldur bíða þess, að hún komi til sín. 

Arinbjarnar-drápa. 

1. vísa. 

Emk? hraðkveðr? at mæra? hilmi*. en glapmállð um 

gleggvingaS, opinspjallr“ um fjöfurs dáðumð, en þagmælskr 

um þjóðlygið. 
1) eg er. — 2) fljótur að kveða, yrkja. — 3) víðfrægja. — 4) 

konung. — 5) annaðhvort illmáll eða spar á lofi. — 6) glegg- 

vingr, nízkr maður. — 7) sá sem spjallar (talar) opinberlega um, 

ekki dregur í hlð; eg dreg ekki dulur á afreksverk konunga. — 8) 

jöfurr, konungur; dáðir, þrekvirki; jöfurs dáðir, afreksverk 

konunga eða höfðingja. — 9) lygi, sem gengur hjá þjóðinni, almenn 

lygi, eða heldur mikil lygi, skrum. Ek yrki eigi um þá, er ekki 

hafa annað en skrum og lygi til ágætis sér. 

2. vísa. 

Skaupi* gnægðr? skrökberöndum3, emk* vilkviðrð 

*) Eg hefi ritað njörvanipt í einu orði; eg ímyndaði mér, 

að mætti skýra það svona: njörva, binda fast, margvefja; nipt, 

systir; njörvanipt, náin, nátengd systir, alsystir: njórva- 

nipt Tveggja baga, alsystir Fonrisúlfs, Hel. A 
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um vini mína. Hefik9 sótt" mörg (mildinga sjötð með 

grunlaust grepps um cæði?. 
1) skaup, skop, háð. — 2): sá sem hefir nóg af einhverju. — 

3) skrökberendr, þeir sem fara með ósannindi, skrum, raup. — 

4) eg er. — 5) vil<<vel (vil-gi, ekki vel, ekki mjög); kviðr, 

sá sem kveður eða sá sem talar; vilkviðr er: annaðhvort sá, sem 

kveður vel um einhvern, yrkir lofkvæði um hann, eða sá, sem talar 

vel um einhvern. — 6) eg hefi. — 7) heimsótt. — 8) mildingr, 

maður, sem er mildur af fö, konungr; sjöt, set, sæti, aðsetur, bú- 

staðir; mildinga sjöt, konungs-hallir. — 9) grunr, ótti; grun- 

lauss, óttalaus, óhræddur, hugaður; greppr, skáld; líka = maður, 

kappi; um er smáorð til málfyllingar; æði, hugur; grunlaust 

grepps um æði, óhræddur karlmanns hugur. 

3. Vísa. 

Ek hafða endr? fengit reiði (ynglings burar?, ríks 

konungs. Ek dró djarfhött? um dökkva skör! ek lét 

hersið um sóttan heim. 

1) forðum. — 2) ynglingr, konungsheiti; burr, sonur; yng- 

lingsburr, konungs-sonur, konungur, Eiríkur blóðöx. — 3) dirfsku- 

hött. — 4) höfuð eða hár; ek dró djarfhött um dökkva skör, 

eg klæddi hið dökkva höfuð dirfskunni, eg gjörði mig djarfan. — 

5) Arinbjörn hersi. 

4. vísa. 

Þar er allvaldr?, ljóðframaðr?, sat at landi (und ýgrs- 

hjálmi?. Konungr stýrir úrgum“* hjörvið í Jórvík með 
stirðan“ hug. 

1) konungr. — 2) sá sem framar, eflir ljóð, skáldskap; örlátur 
konungur, sem launar skáldunum vel kvæði sín. — 3) ýgr, ógn; 

ýgrs-hjálmr, ógnarhjálmur; und ýgrs-hjálmi, með ægis-hjálm 

í augum, með ógurlegu augna-tilliti. — 4) úr, úrfelli, væta; úrigr 

votur, blóðugur. — 5) hjörr, sverð; stýra úrgum hjörví, hafa 

blóðugt sverð, halda á blóðugu sverði, eins og stýra gæfu =< hafa 

gæfu, vera gæfumaður, 6) stirðr, óbeygjanlegur, harður. 

5. vísa. 

Þat (tunglskin Eiríks brá! var-a? tryggt at líta, né 
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ógnlaust, þá er ormfránn3 ennimáni“ allvalds skein (ægi- 

geislumð. 
1) tunglskin Eiríks brá == bráa-tunglskin Eiríks; brá, 

augna-hár; bráa-tungl, auga; bráa-tunglskin, augna-tillit. — 2) 

var ekki. — 3) gljáandi eins og ormur. — 4) máni, tungl; enni- 

máni, ennis-tungl, auga. — 5) konungs. — 6) (með) ógurlegum 

geislum. 

6. vísa. 

Þó þorða ek um bera (hæings maka markar drottni * 

bólstr-verð?, svá at (Yggs-full? kom ýranda“ at (hlusta 

munnum? hvers manns. 
1) hæingr, karlfiskur; h'æings-maki, hrygna; hæings maka 

mörk, sjór; hæings maka markar drottinn, herra sjóarins, 

sækonungur, Eiríkur blóðöx. — 2) bólstr (á dönsku Bolster; á 

þjóðversku Polster), hægindi, sessa, sæng; bólstr-verð, sam- 

hvílu-laun; skáldamjöðurinn, sem Óðinn fökk, er hann hafði legið 

hjá Gunnlöðu (Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 49. bls.); skáldskapur, 

kvæði. — 3) Ygegr, Óðinsheiti ; full, staup; Yggs-full, Óðins- 

mjöður, skáldskapur, kvæði. — 4) ýra, rigna; ýrandi, rignandi, 

flóandi, fleyti-fullur. — 5) hlustar-munni, mynni hlustarinnar, 

eyra; hlusta munnar, eyru. 

T. vísa. 

Höldum? þótti nö? hamfagrt skáldfö? mitt at (skata 

húsum“, þá er þá-kó at hilmiS úlfgrátt hattstaup" (við 

Yggjar-miðið. 
1) mönnum. — 2) ekki. — 3) kvæðislaun. — 4) skati, örlátur 

maður, konungur; skata hús, konungshöll. -- 4) eg þáði. — 6) 

konungi. — 7) það, sem fyllir hattinn, höfuð. — 8) til launa fyrir 

Óðinsmjöð, að kvæðislaunum. 

8. vísa. 

(Ek) tók við því, en tíru! fylgdu svartleit (sökk síðra 

brúna? ok sá muðrð, er bar hefð* mína fyrir knð hilmis?. 
1) tíra sýnist tákna höfuðið. — 2) sökk, dældir; sökk brúna, 

brúna-dældir; dældir þær, sem augun liggja í, og augun sjálf. — 

3) munnur. — 4) lof, lofkvæði. — 5) konungs. 
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9. vísa. 

Þar er þá-k tannfjöld með tungu, sem hlertjöld!, 

göfguð? hlustum; en sú gjöf hróðugs? konungs var um 

heitin“ betri gulli. 
1) eyru. — 2) prýdd. — 3).frægs, ágæts. — 4) var heitin, 

var kölluð, þótti vera. 

10. vísa. 

Þar stóð mér á aðra hlið tryggr vinr minn, sá er 

{knátta-k trúa!, betri mörgum hoddfinnöndum?, (heiþoraðr 

hverju ráðið. 
1) eg mátti trúa, gat reitt mig á; knega == mega, geta. — 2) 

hoddar, fjársjóðir, fé; hoddfinnendr, þeir sem afla sér fjár, 

menn, — 3) mjög djarfur, mjög hugaður í hverju fyrirtæki; hei- 

þoraðr virðist vera „sama sem háþoraðr (ei fyrir á, eins og Í 
orðinu roik, þ. e., rák). 

ll. vísa. 

Arinbjörn, fremstr knía?, er einn um (hóf oss frá? 

konungs fjónumð, vinr þjóðans!, er laug vætt-kið í garði 

{herskás hilmis“. 
1) kníar, menn. — 2) frelsaði oss frá. — 8) fjón (kvennkennt 

orð), hatur. — 4) þjóðann, konungr (á gotnesku þiudans; á 

engilsaxnesku þeóden). — 5) ekkert. — 6) hergjarns konungs. 

12. vísa. 

Í þetta erindi vantar svo mikið, að það verður ekki skýrt. 

13. vísa. 

Þat er úrétt, ef vellvönuðr? hefir orpit? mörgu gagni, 

því er (hann) veitti mér, á máskeið?, (ramriðin Rökkva 

stóði!. 
1) vel), gull, fð; vönuðr, sá sem vanar, rýrir, skerðir; vell- 

vönuðr, sá sem rýrir gullið, útbýtir því, mk. — 2) kastað. — 3) 
máskeið, skeiðvöllur mávanna, sjór; verpa á máskeið —= kasta á glæ, 

Björa eitthvað til ónýtis. það er rangt af mör, að launa honum 

engu allar þær velgjörðir, er hann hefir sýnt mör. — 4) Rökkvi, 
18 



974. Skýringar yfir vísurnar. 

sækonungsheiti; Rökkva stóð, sækonungshestar, skip; ramríð- 

inn, sá sem opt er riðið um; máskeið ramriðin Rökkva 

stóði, sjórinn, sem skipin fara opt um. Orðin: ef fyrir er og 

ramriðin fyrir rá ok riðinn, eru tekin úr Snor.-Ed., Reykjavík 

1848, 192.—193. bls. 

14. vísa. 

Munk! verða heitinn? vinþjófr? ok (váljúgr at Viðris- 

fulli, hróðrsð örverðrð ok heitrofi, (nema ek um vinnak“ 

gjöld þess gagns. 

1) eg mun. — 9) kallaður. — 8) sá sem stelur frá vini sínum, 

lætur honum það ekki í tð, sem hann er honum skyldugur. — 4) 

váljúgr (vánljúgr?%), svikull (í Fornmannas. Í, 151 er vá- 

ljúgr — vonbrigði, það, að einhverjum bregzt von sín; Í Barlaams 

ok Jósaphats-sögu 1103 í orðamuninum: en honum var sin hegom- 

legh von at valiug); Viðrir, eitt af Óðinsheitum; full, staup; 

Viðris-full, skáldskapur; váljúgr at Viðris-fulli, sá sem 

móti von annars bregzt honum í skáldskap, lofar hann ekki að mak- 

legleikum. — 5) hróðr, lof. — 6) óverðugur. — 7) nema eg vinni. 

— 8) gagn, velgjörðir; vinna gjöld gagns, endurgjalda vel- 

gjörðir. 

15. vísa. 

Nú er þat sét, hvar ek skal setja hróór? mektugs 

{hersa kundarð, (bratt-stiginn bragar-fótum3, fyrir mann- 

fjöld, (fyrir) margra sjónir. 
1) lof. — 2) kundr, kynsmaðr, ættingi; hersa-kun dr << hersa- 

ættingi = hersir (kun dar fyrir kindar er gáta Guðmundar Magn- 

ússonar). — 3) sá sem erfitt er að komast að með skáldskaparfót- 

um, sem erfltt er að víðfrægja nógsamlega í kvæðum sínum. 

16. vísa. 

Mærðar? efni (Þóris magar?, vinar míns, þau er 

liggja valið? tvenn ok þrenn á tungu mör, erumk“ auð- 

skæfð ómunlokri. 
1) mærð, lof. — 2) mögr, sonur; mögr þóris, þórisson, Ar- 

inbjörn. — 3) valin (valið fyrir válig er tekið úr Snór.-Ed., 

Reykjavík 1848, 1892. bls). — 4) eru mör ferumk fyrir nú ðI- 
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umk, Snor.-Ed. á sama stað). — 5) auðskæfr, sem hægt er að 

skafa. — 6) ómun, hljómur, rödd, mál; lokarr, hefill; ómun- 

lokarr, málhefill, tunga; mærðarefni þóris magar erumk 

auðskæf ómun-lokri, mör er hægt að víðfrægja afreksverk Arin- 

bjarnar. 

17. vísa. 

Ek tel þat fyrst, er flestr um veit, ok (alþjóð sækir 

eyrum, hvö (Bjóða-björn birkis-ótta? þótti mönnum 

mildgeðr?. 
1) allir menn heyra sagt frá. — 2) bjóð, borð; birkis ótti, 

viðar-ótti, eldurinn, sem eyðir viðnum; birkis-ótta bjóð, eld- 

borð, eldstó, arinn; birkis-ótta-bjóða-björn, Arinbjörn. — 3) 

örlátur. 

18. vísa. 

Þat gefst allsheri? at undri, hvé hann gnægir ur- 

þjóð? auði, þvíat Freyr ok Njörðr hefir of gæddan Grjót- 

björn? at fjárafli. 
1) allsherr—= allur her, allir menn. — 2) urþjóð== verþjóð 

(eins og dögurðr fyrir dagvórðr), mannfólk, menn. — 3) Arin- 

björn. 

19. visa. 

En fat höfuðbaðmi Hróalds? sifjar? iðgnótt auðs at 

álnum, sem vinreið? á öllum vegum á víðum  vindkers 

botni“. 
1) at (hjá) er getgáta fyrir á; höfuðbaðmr, ættingi; höf- 

uðbaðmr Hróalds, sonarson Hróalds, Arinbjörn. — 2) sifjar 

er gáta Gísla Brynjólfssonar fyrir sifja (Fðlagsrit, 1858, 107. bls.); 

ið- í samsetningum << endur, aptur; sí-; iðgnótt, sífelld gnægð; 

álnir, fjármunir, auður; sifja (fyrir sefja) gæti verið myndað af 

safi, vökvi, lögur; sifja gæti þá merkt: að renna, streyma; a uðs- 

iðgnótt sifjar at álnum, sífelld gnægð auðsins streymir þang- 

að, sem auðurinn er fyrir. — 3) vinreið, vinareið, vina-heimsókn. 

— 4) vindker, himin; vindkers-botn, jörð. Hugsunin í vís- 

unni sýnist vera: auðurinn streymir að Arinbirni og minnkar ekki, 

þó margir heimsæki hann og hann leysi þá út með góðum gjöfum. 
18" 
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20. vísa. 

Hann um gat eiga! (dragseil heyrnar spanna?, sem 

hildingr?, ávarðr“ goðum, með gumnað fjöld, vinr |vé- 

þorins veklinga týs“. 

1) eiga er á móti röttum rímreglum; í stað þess hefir líklega upp- 

runalega staðið eitthvert annað orð. — 2) spann, fata (á dönsku 

Spand); heyrnar-spann, eyra; seil, band; dragseil, band, 

sem dregið er; dragséil heyrnar spanna, band, sem 

dregið er á höfuð, gullhlað. — 3) konungur. — 4) ávarðr er gáta 

Gísla Brynjólfssonar í Fölagsritum 1853, 107. bls., fyrir á varði. 

Orðið ávarðr kemr fyrir í Gísla sögu Súrssonar, Kaupmannahöfn, 

1849, 32. bls. Varð ok sá hlutr einn, er nýnæmum þótti 

gegna, at aldri festi snjó utan ok sunnan á haugi þor- 

gríms, ok ekki fraus; ok gátu menn þess til, at hann 

mundi Frey svá ávarðr fyrir blótin, at hann mundi 

ekki vilja, að frðri á milli þeirra. Af þessum stað sést, að 

ávarðr einhverjum er == verndaður af einhverjum, og goðum 

ávarðr er þá — verndaður af goðunum. — 5) gumi, maður. — 

6) vöþorins er gáta Guðmundar Magnússonar fyrir Veþorms, 

sem stendur í handritunum. Í Landnámabók Il, 29 er nefndur mað- 

ur, er höt Vöþormr, og Veþorms getur því vel verið eigandi 

eintölunnar af Vöþormr, en sá Vöþormr, sem hör gæti verið 

talað um, er annars með öllu ókunnur. Fyrir veklinga getur Gísli 

Brynjólfsson (Fölagsr. 1853, 155. bls.) upp á vetlinga eða vett- 

linga — vættlinga — vætta, álfa; vættlinga-týr, álfaguð, 

Freyr. Guðmundur Magnússon leiðir veklingar af að vaka, og 

heldur það merki fjöruga unga menn, og vöþorinn veklinga- 

týr sé orustudjarfur fyrirliði eða höfðingi ungra manna, og Egill 

meini til Haraldar gráfeldar. 

21. vísa. 

Hann viðr? þat, er mun þrjóta flesta menn, þótt 

(þeir) eigi fé. (Ek kveók-a? skammt milli skata? húsa, 

né (almanna spjör auðskept“. 
1) vinnur, gjörir. — 2) eg segi ekki. — 3) skati, örlátur maður. 

Ek kveðk-a skammt milli skata húsa, eg segi það sé ekki 

skammt milli húsa örlátra manna, að aðrir eins örlætismenn og Arin- 
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björn söa ekki á hverju strái. — 4) hægt að skepta allra manna 

spjót. Höfðingjar hafa meðal annars gjört þeim, er gistu hjá þeim, 

þann greiða, að skepta spjót þeirra, þegar sköptin vora brotin. 

22. vísa. 

Engi maðr gekk fat Arinbjarnar* ór löngum {leg- 

vers knerri?, leiddrð háði né heiptkviðum?, með auðar 
Íatgeirs tuptir5. 

1) hjá Arinbirni, á heimili Arinbjarnar. — 2) leg, staður, sem 

legið er á; ver, veiðistaða; legver virðist vera legustaður, rekkja; 

legvers-knörr, rekkju-skip, hús. — 8) leiddur út með. — 4) 
heiptkviðr, heiptarorð, atyrði. — 5) tupt == topt, tótt; atgeirs- 

tuptir, staður, þar sem atgeirinn er, hendur; með auðar at- 

Seirs-tuptir, tómhentur, án þess að vera leystur út með gjöfum. 

23. vísa. 

Hinn er fégrimmr!, er býr í Fjörðum, sá er of 
dólgr? Draupnis-niðjað. 

1) örlátur. — 2) óvinur. — 3) Draupnir er hringur sá, er Óð- 
inn lagði á bál Baldurs; „honum fylgdi síðan sú náttúra, 

at hina níundu hverja nótt drupu af honum átta gull- 
hringar jafnhöfgir (Snor.-Ed., Reykjavík 1848, 38. bls.); niðj- 
ar, afkomendur; Draupnis-niðjar, gullhringar. Að vera óvinur 

gullhringanna == vera ör á fð. 

24. vísa. 

Sökunautr* hvinna? sona, hoddvegandi? hreytir“ 
hringum. 

1) sá sem á sakir við, mótstöðumaður. — 2) hvinn, þjófur; 

hvinna-synir, þjófa-synir, þjófar. — 3) hoddvegandi (gáta 

fyrir hadds vegandi), sá sem vegur út gull, skiptir gulli, mk. — 

4) hreytir er gáta fyrir hnotir; hreyta, láta hrjóta, útbýta. 

25. vísa. 

Hann gat um eiga aldrteig?, fjöl-jáinn? spjöllum? friði. 
1) lífsskeið, æfi. — 9) fjöl-jáinn, opt játaður, sem opt er varið 

til — 3) spjallr, spjallaður, spilltur; spjallr friðr, spilltur 
friður, ófriður, hernaður. Hugsunin er: hann varði miklum hluta 

æfi sinnar til hernaðar, var mikill hermaður. 
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(Til að fá betri þráð í vísunum hör: á undan (23., 24. og 25.), 

will: Dr. lion taka svona saman: 

Hinn er fögrimmr.|  ;' ! * Hann aldrteig 

er Í Fjörðum býr, „.}, „ec um eiga gat 

„Sá „er Of dólgr, ni agfðöljáinn 

; Draupnis-niðja, friði spjöllum, 

hriigum hreytir El sökunautr 

hoddvegandi. sona hvinna. 

„26. vísa. a 

"Ek. var áryakr, ok Íbar orð. saman „með , morgin- 
verkum? málþjónsð.- „Ek:hlóð , þann lofköst, er stendr 

lengi: úbrotgjarn5 {í bragar: túni“. 

(1) orti kvæði. 2) morginverkum fyrir ða ve emi 

eg tekið úr Snor.-Edd., Reykjav.;1848, 197. bls. Egill kallar þetta 

morginverk, af því hann hefir „ort kvæðið að. morgni dags. Til 

þessa benda líka orðin: „var ek árvakr“. 3) málþjónn, tunga. 

— 4) orti lof. — 5) sem ekki er hætt við að brotna, líða undir 

lok. — „6) meðal annara kvæða í manna minnum. 

„82. Sa 

1. vísa. 

"Ek börðumst einn við átta, en tysvar við ellifu; svá 

fengum |vargi verði. (Vér) skiptumst {hlífar skelfi-kníf- 

um? hart. af heiptum. Ek lét (fvalbasta eld? kastat af 

emblu aski. ia Í 
1) úlfi bráð. — 2) hlífar skelfi-knífar, hnífar þeir, sem skelfa 

hlífarnar, sverð ; skiptast hlífar skelfi-knífum, skiptast högg- 

um við, berjast. — 8) valþöst er talin meðal heita á sverðum 

í Snorra-Eddu, Reykjav. 1848, 115. bls.; en hvern part sverðsins það 

táknar, er ekki hægt að sjá, valbasta eldr sýnist vera sverð eða 

spjót. Sveinbjörn Egilsson heldur, að emblu askr tákni hönd, en 

hvernig höndin verði kölluð svo, getur hann ekki fundið; kasta 

valbasta eldi af emblu aski væri þá << kasta spjóti úr hendi 

str, 

2. vísa. 

Mjabveitar!! þeir birtingar? þverra nú, er (þverrðu 
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Ingva 'þingdag?. „Hvar skal:ekleita, þeirra <mildra manna, 

er (hegldu mér háfjöll'hauks dígul-snjávi?;, eð orðum 

fyrir handan |ey-neglda jarðargjörð #? 

1) þeir “sem! veita: mjöð, örlátir' menn. = '9) íríkismenn. = 8) 

Ligvi sirðist vera konungsheiti; sá kunungur, sem hör “er Hugsað 

um, sýnist vera (Bgir, í ét gjörði Ásum heirnbóð og löt :bera inn á 

hallargólf lýsigull, það er birti: og lýsti alla höllina:(Snór.-Ed., Reykja- 

vík:1848, 68.:bls.);; þing, tíamnamót; Ingvá þing, heimboðit: hjá 

gi; dagr birta; Ingva þing-dagr, (Egis-ljós, gull; þverra 

Ingva þingdag, láta gullið, þverra, útbýta gulli. — 4) hegla, 

láta hagl drífa á; háfjöll hauks, hendur; dígull, deigla; dígul- 

snjár silfr eða gull; hegla háfjöll hauks dígul- snjávi, prýða 

Henidurnar með hringum. — 5) með góðum orðum. — 6) jarðar- 

gjörð, haf; ey-negldr, negldur, settur, þakinn eyjuii; fyrir 

handan ey- Rg jarðar gjörð, fyrir handan hið: fan haf, 

í Noregi. 

3. vísa. 

Ek gjörða verka! of þann {virða vörð?, er sitr {at 

jörðuð, meðan aðrir förváfaðar! sváfu. Iórumstö þess. 

Ek (hykk-atð (hodda stökkva", fræknum vísað, þóttu? 

ferri!0 skáldin verri. Sóttak!* gram!? hinnig!? fýsinn'*. 
1) kvæði. Verka hefi eg bætt við, því mör fannst. eitthvert orð 

vanta. — 2) virðar, menn; virða vörðr, konungur eða jarl. — 

3) að landi, að ríkjum. — 4) þeir sem veifa örvum, skjóta örvum, 

hermenn. — 5) eg iðrast. — 6) hygg ekki. — 7) hoddar, gull; 

hodda stökkvi, sá sem fargar fjársjóðum, örlátur maður. — 8) 

vísi, konungur. — 9) hafa þótt. — 10) ferri — firnari, fjarlægari; 

ferri skáldin, þau skáld, sem eru langt að komin. Hugsunin er: 

Örlátum konungum hefir aldrei þótt verra, að skáld kæmu úr. fjar- 

lægum lÍöndum til að víðfrægja þá. — 11) eg sótti, heimsótti, — 

12) konung, jarl. — 13) hingat. — 14) fús. 

4. vísa. í 

Sækjum þann jarl, er þorir auka fúlfs verð! sverð- 
um?.  Skipum borðróinn barða Sigvalda .baugskjaldumð. 
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Sá (sveigir sárlinns* drepr eigi við mér hendi, er finnunt 

gramð. Berum rönd“ út á fEndils andra". 
1) úlfa fæðu, hræ. — 2) með sverðum. — 3)hlaða, skara, þekja 

borðróinn, sem róið er á bæði borð; barði, skip; baugskjöldr, 
skjöldur með máluðum baugi á. Meiningin er: skörum skip Sig- 
valda skjöldum. — 4) linnr, ormur; sárlinnr, sárormur, sverð; 

sveigir sárlinns, sá sem sveigir sverðið, hermaður. — 5) jarl, 

Sigvalda. — 6) skjöld. — "7 Endill, sækonungsheiti; andrar, 

skíði; Endils-andrar, skip. =. 

5. vísa. 

Mál er at (lýsa lofs-enda! of þann (barða ljósgarð?, 

er ek þá?. Boð hoddsendis* kom mér heim at hendi. 

(Taumar erðgróins grundar gilja glaums skulu-té verða 

mér misfengnir". Hlýðit érð til orða. 
1) lofs-endar <= lof, eins og máls-endar — mál (í Gísla sögu 

Súrssonar, Kmh. 1849, 11. bls. „ok nú finnst mönnum orð um, 

hvð skrautligr flokkr þeirra var, eðr um málsenda þeirra, hversu 

sköruligir váru“); lýsa lofs-enda, láta lofið koma í ljós. — 2) 

barði, skip; ljós-garðr, bjartur garður; ljós-garðr barða, 

bjartur skips-garður, skjöldur, sem kallast svo, af því títt var að 

skara skip skjöldum eða leggja skjöld við skjöld utan á skipsborðin 
þannig, at randir eða skarir skjaldanna náðu saman. — 3) þáði. — 

4) hoddsendir, sá sem sendir fð, maður. — 5) erðgróinn — 

jarðgróinn; grundar-gil, jarðargil, skál (í fjalli); erðgróinn 

glaumr grundar-gilja(Einarr) skálaglamm. — 6) skula-t 

(gáta fyrir skalat), skulu ekki. — 7) misfenginn, fenginn til Ó- 

nýtis; taumar Einars skálaglamms skulu ekki verða fengnir mér 

til ónýtis; það, sem Einar skálaglamm lagði fyrir mig, skal eg gjöra, 

það er að segja, kveða um skjöldinn. — 8) hlýðit ör er tilgáta 

fyrir hlýða þör; ör — þér. 

83. Kap. 

; 1. vísa. 

{Ek áttk-a* erfi-nytja?, arfa? til* þarfan mér. Sonr 

hefir of svikit mig kvikvan5. Ek tel svik í því. {Vatta 
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vigg-ríðandiS mátti vel bíða þess, er (hafskíða hljótendr" 

{hlæði grjóti of mikð. 
1) eg átti ekki. — 9) erfi-nyti, sá sem notar arf eða nýtr arfs, 

erfingi. — 3) arfi er líka —= erfingi. — 4) mjög; eg átti ekki 

mjög þarfan son = eg átti mjög óþarfan son. — 5) kvikan, lifandi. 

— 6) vatti finn eg ekki í sjóarheitum í Snorra-Eddu, en það kynni 

þó að vera sjóarheiti; vigg, hestur; vatta vigg, skip; vatta- 

vigg-ríðandi, siglingamaður, mk. — 7) hafskíð, skip; haf- 

skíða-hljótandi, sá sem hlýtur, á skip, mk. — 8) Jörðuðu mig, 
heygðu mig. 

2. vísa. 

Þinn liðr! fossa feyrs* heyri á {minni fallhadds stalla- 

vinar. (Konungsþegn hyggi til þagnar*. (Hræra hrafn- 

stýrandi5 skal opt fregna mín goð Larnar-kjapta hregna 

orðð of Horða-tröð". 
1) liðr==linnr, sem talið er með viðarheitum í Snorra-Eddu, 

Kmh. 1852, Il, 483. — 2) feyrr==furr, eldur; fossa-feyrr, gull; 

fossa-feyrs liðr, gulls viður, mk.; þinn fossa-feyrs liðr, 

þinn maður, þínir heimamenn. — 3) fallhaddr, sá sem hefir fall- 

andi eða sítt hár; stallavinr, blótstallavinur, blótavinur, Óðinn. Á 
sjálfum Óðinsheitum má sjá, að menn hafa ímyndað sör hann síð- 

hærðan, því Hárr, Óðinsheiti, er annaðhvort = gráhærður eða — 

hármikill; og Síðskeggr sá, sem hefir sítt hár. Minni (gáta fyrir 

minna), staup, drykkur; minni fallhadds stallávinar, drykkur 

hins síðhærða Óðins, kvæði: — 3) konungs-þegn,  konungsmaður, 
Þorsteinn Þóruson, sem Egill biður að hlýða kvæðinu, er hann ætlast 
til að honum sð flutt. Hræri (CRer í sækonungaheitum, Snorra- 

Edda, Reykjavík 1848, 111.bls.; Rær, Snorra-Edda, Kmh. 1852, 11, 469.), 

sækonungsheiti; hrafn, hestsheiti (Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 

98. bls.); Hræra hrafn, sækonungs-hestur, skip; Hræra hrafn- 

stýrandí, skipstjóri, mk., þorsteinn þóruson. — 5) hregn, regn, 

arnarkjapta hregn, skáldamjöðurinn, er Óðinn spjó, þá er hann 

flaug með hann til Ásgarðs í arnarlíki (Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 

49. þls.); arnarkjapta hregna orð, skáldmæli. — 6) Horðar 

== Hörðar, íbúar Hörðalands, sem er fylki í Noregi; Horða-tröð 

== Hörðaland; of Horða-tröð, á Hörðalandi og um Noreg allan 
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(pars Bro tot0). Í fyrra vísuhelmingnum biður Egill þorstein Þóruson 

og heimamenn hans að hlýða drápunni, og Í seinna helmingnum ségir 

hann, að hann muni opt,heyra skáldmæli sín (þessa drápu, „eða, ef 

til vill, fleiri kvæði), er verða muni-alkunn í Noregi. 

88. Kap: 

Ek spanda* endr? jörð ór hendi Steinari miéð órðum. 

Ek þóttumst? þá orka“ til þarfarð (Geirs arfa“. {Mögr 

systur: minnar" brást mör, (hann) hötumkð Þó fögru. 

Blundr (mátti eigi of bindast böls?. Ek of undrumst"? 

slíkt. 

1) dró; spenja (spen, spanda, spöndum, spanit), draga. 

gy forðum. -— 8) þóttist. — 4) vinna. — 5) gagns. — 6) arfi 
Geirs, Geirs son, þorgeirrblundur. — 7) mögr, sónur, mögr syst- 

ur min nar,systurson minn, Þþorgeirr blundur, sonur þórunnar, dótt- 

ur Skallagríms, sjá 39. kap. í Egilssögu og Landnámabók 1, 20. — 

8) höt mör. — 9) gat ekki stillt sig um að gjöra illt. —-10) undrast. 

89. Káp. 

(Ek hefi vafur helsis vals; ek em skalla? váfallr?. 
Fótarbergis* borrð erumk“ blautr“ en hlustð er þorrin“. 

1) helsi, hálsband; helsisvalr, bundinn eða tjóðraður hestur; 

ek. hefi vafur helsisvals, eg vafra. eins. og tjóðraður hestur 

(equus praepeditus). — þetta er útlegging Sveinbjarnar Egilssonar Í 

Snor.-Edd.,Kmh. 1852, II, 181. — 2) skaðlega. — 3) sem fellur voða- 

lega, fótstirður, hrösull, — 4) bergi == berg; fótar-bergi, neðri 

hlutur fótarins. —- 5) borr, viður; fótar-bergis-borr — fótur. 

— 6) er mör. — (7) linur, máttlaus. — 8) heyrn. — 9) þrotin. 

2. vísa. 

Ek hvarfa! blindr fof branda?; (ek bið geira Syn 
eirar? sitja“. . Ek ber þann harm á (hvarma hnit-völlum 

mör?; en (jarðgöfugr Hamdis geirré, konungr, framdi mik 

orðum.  Gramr" hafði forðum orð mín at gamni. 
1) hvarfla, geng. — 92) kring um eldibrandana, kring um eldinn. 

— 8) geiri, eldur; Syn, ein af Ásynjum; geira Syn, kona; 

konur eru opt kenndar við eldinn, eins óg fleiri hluti, sem þær 
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hirða um; eir, vægð, ró, friður; biðja oirar, biðja friðar; ek 

bið geira Syn eirar, eg bið stúlkuna að láta mig vera í friði. — 

4) til að sitja. — 5) hvarmr, augnalok; hnit, hreifing, bragð, 

hvarma-hnit, hreifing augnalokanna, augnabragð; hvarma-hnit- 

völlr, augu. Ek ber þann harm á hvarma hnit-völlum 

mör, eg ber þann harm á augum mör, að vera blindur. — 6) 

Hamdir, son Jónakrs og Guðrúnar Gjúkadóttur, var grýttur í hel (Snor.- 

Ed., Reykjavík 1848, 76.—TT. bls.); geirr, spjót; Hamdis geirr, 

spjót eða vopn það, sem Hamdir var veginn með, steinn; aðal-, 

óðal, jörð; jarðgöfugr Hamdis geirr, Aðal-steinn; jarð- 

göfugr Hamdis-geirr konungr Aðalsteinn konungr. 

— 17) konungur. 

3. vísa. 

Mér þykkir langt, ek ligs einnsaman, afgamall karl, 

(firr konungsvörnum'. Eigum tvær all-kaldar ekkjur?, en 

þær konur þurfu blossað. 

1) fjærri konungsvernd. — 2) hæla. „Hæll er sú kona kölluð, er 

búandi hennar er veginn“, Snorra-Edda, Reykjavík 1848, 108. bls. 

Hæll er þá sama sem ekkja, og ekkja sama sem hæll (á fæti). 

Eigum tvær all-kaldar ekkjur, eg á tvo mjög kalda hæla. — 

3) hita. 
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Tímatalið í Egils-sögu 
eptir ritgjörð Guðbrandar Vigfússonar í Safni til 

Sól. 

865. 

866. 

867. 

868. 

869. 

870. 

871. 

872. 

sögu Íslands. 

Fæddur Skallagrímur. 

Haraldur hárfagri vinnur Þrándheim (3. kap., 3. bls.) 

Haraldur eignast Naumdælafylki og Hálogaland 

(3. kap., 3. bls.) 

Haraldur fellir Húnþjóf konung og eignast Norð- 

mæri og Raumsdal (3. kap., 3. bls.). 

Orusta Haralds fyrir innan Sólskel við Arnvið og 

Auðbjörn konung (4. kap., 5. bls.). Haraldur 

leggur undir sig Sunnmæri. 

Rögnvaldur: jarl brennir inni Vémund, konung í 

Fjörðum, bróður Auðbjarnar konungs, veturinn 

868 — 869. Haraldur leggur undir sig Fjörðu 

og Fjalir vorið 869, og setur Hróald jarl, yfir 

Firðafylki (4. kap., 6. bls.). Þórólfur Kveldúlfsson 

gjörist Haraldi konungi handgenginn (8. kap., 

12.—13. bls.). 

Bárður Brynjólfsson gengur að eiga Sigríði Sigurð- 

ardóttur á Sandnesi (8. kap., 18.—14. bls.). 

Brynjólfur Björgólfsson andast veturinn 870 —871. 

Bárður Brynjólfsson gjörist „lendur maður (8. 

kap., 14. bls.) 

Hafursfjarðarorusta. - Fall Þóris haklangs og 

Kjötva hins auðga. Bárður Brynjólfsson andast 
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af sárum. Þórólfur gjörist lendur maður og geng- 

ur að eiga Sigríði, ekkju Bárðar (9. kap.) 

873. Finnferð Þórólfs veturinn 872—873. (10. kap.). 

Veizla að Þórólfs um sumarið (11. kap.). Þor- 

gils Er færir Haraldi konungi Finnskatt 

(18zrkáp.). í í Óilnð t 

874. Þórólfur for á mörkina veturinn 1873 — 874 (14. kap.) 

Hildiríðarsynir eru þann vetur með Haraldi kon- 

ungi (15. kap.). Þórólfur fer um sumarið til 

Þrándheims á fund konungs (16. kap.). Konungur 

tekur af honum sýslu á Hálogalandi og Finnferð, 

og fær Hildiríðarsonum (16. kap., 30. bls.). 

875. Hildiríðarsynir fara á fjall um veturinn 874— 875. 

Þórólfur og Faraviður konungur fara á fjall hinn 

sama vetur. Hildiríðarsynir færa konungi skatt 

um haustið (17. kap.). Haraldur lætur taka skip 

Þórólfs, er Þorgils gjallandi fór með (18. kap.). 

876. Þórólfur er heima allan veturinn 875—876 (18. 

kap. aptast); herjar um sumarið í Austur- 

veg. Um haustið tekur hann. upp fyrir Har- 

aldi konungi knör, er Þórir þruma fór með (19. 

kap.). 

877. Þórólfur situr heima veturinn 876—877. Þann 

vétur fær Skallagrímur Beru og er þá hálfþrí- 

tugur (20. kap.). Fall Þórólfs um vorið. Ey- 

vindur lambi fær Sigríðar á Sandnesi (21.— 22. 

kap.).- Dráp Hildiríðarsona. Útkoma Ketils hæ- 

ings (23. kap). Ferð Skallagríms á konungsfund 

(25. kap.). 

878." Dráp þeirra Sigtryggs snarfara og Hallvarðar harð- 

fara. Andlát Kveldúlfs (27. kap.). Skallagrímur 

kemur til Íslands. 
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Um 900. Fæddur Eiríkur. blóðöx: og Arinbjörn hersir. 

904. Fæddur Egill Skallagrímsson (31. kap.). 

907. 

908. 

909. 

910. 

922. 

923. 

924. 

925. 

Egill var at boði þrövetur (81. kap.)..! Útkoma 

Bjárnar haulds og; Þóru hlaðhandar (33. kap.). 

Fædd Ásgerður Bjarnardóttir haulds win sumarið 

(35. kap.). 

Skallagrímur sendir menn. til Þóris Hróaldssonar til 

að leita um/sættir Með þeim:Birni.. (35. kap.). 

Sendimenn Skallagríms komá aptur með. þau stíð- 

„indi, að Björn er í sætt tekinn í Noregi. (35. kap.). 

Utanferð Bjarnar og Þórólfs Skallagrímssonar (35. 

kap.). 

Bjarmalandsferð. Eiríks blóðaxar. Hér vill Guð- 

brandur Vigfússon lesa (eins og sum handrit hafa): 

Þórólfr var um: vetrinn með Eiríki, en um 

sumarit á hernaði (í stað þess, sem stendur neðst 

á 73. bls.: Þórólfr var jafnan á veirum með 

Eiríki, en á sumrum í víkingu). Samkvæmt 

því hefir þá Þórólfur verið fyrra hluta sumarsins 

923 í hernaði, 'en -farið um haustið til Íslands 

(37. kap.). 

Útkoma Þórólfs Skallagrímssonar (38. kap.). 

Andlát Brynjólfs Bjarnarsonar veturinn 923 — 924. 

Önnur utanferð Þórólfs og hin fyrsta Egils (Egill 

hefir þá verið. tvítugur, en ekki 13 vetra, sem 

sagan segir í 40. kap.). ; Þórólfur fær Ásgerðar 

Bjarnarðóttur um haustið (42. kap.). Egill vegur 

Atleyjar-Bárð (44. kap., 86. bls.). „Þórólfur og 

Egill eru á Aurlandi hjá Þóri Brynjólfssyni vet- 

urinn 924— 925 (46. kap. í upphafinu). 

Þórólfur og Egill herja á Kúrlandi um sumarið, 

og fara, er áleið, til Danmerkur (46. kap.); þeir 
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brenna Lund (47. kap.).  Veizla að Arnfiðar jarls 

(48. kap.). Aðalsteinn tók konungdóm í Eng- 

landi (50. kap.). 
926. Þórólfur og Egill eru um veturinn 925— 926 hjá 

A í 

928. 

929. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

Þóri hersi (48. kap., 97. bls.). Blót að Gaulum; 

víg Þorvalds ofsa. Egill berst við Eyvind skreyju 

(49. kap.). Þórólfur og Egill koma til Aðalsteins 

konungs um haustið (50. kap., 102. bls.). 

Bardagi á Vínheiði. Fall Þórólfs (53. —54. kap.). 

Egill dvelst með Aðalsteini hinn næsta vetur eptir 

fall Þórólfs, 927—928. (55. kap., 117. bls.); fer 

til Noregs sumarið 928 (55. kap., 118. bls.). 

Egill er með Arinbirni veturinn 928 — 929 (seinast í 

55. kap.); fær Ásgerðar (56. kap., 120. bls.) 

Egill kemur til Íslands um haustið; hafði hann þá 
verið utan 5 vetur (56. kap., 120. bls.; sagan 

segir, að hann hafi verið 12 vetur utan, en það 

getur ekki verið satt; veturnir eru ekki svo marg- 

ir, þegar þeir eru taldir). 

Andlát Bjarnar haulds (56. kap., 121. bls.). 

Egill fer utan (56. kap., 121. bls.) og er með Arin- 

birni veturinn 933—934 (seinast í 56. kap.). 

Egill deilir við Bergönund á Gulaþingi (57. kap.); 

vegur Bergönund og Rögnvald Eiríksson blóðax- 

ar, og kemur aptur tilÍslands (60. kap.). Skalla- 

grímur andast um haustið nokkru fyrir vetur (61. 

kap.). Hákon Aðalsteinsfóstri kemur til Noregs 

(62. kap.). 
Eiríkur blóðöx flýr úr Noregi. Arinbjörn fer með 

honum (62. kap.). 

Egill fer utan, kemur um haustið til Jórvíkur og 

kveður Höfuðlausn (62.— 63. kap.). 
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937. Egill er með Aðalsteini konungi veturinn 936 — 

937; en fer til Noregs um sumarið með Þorsteini 

Þórusyni (64.— 65. kap.). 
938. Egill er með Þorsteini Þórusyni veturinn 937— 

938; finnur Hákon Aðalsteinsfóstra í Þrándheimi, 

er á líður veturinn (66. kap., 155. bls.); drepur 

Ljót hinn bleika (67. kap.) og Atla hinn skamma, 

og eignast jarðir þær, er hann hafði til deilt 

(68. kap.); kemur út um sumarið (69. kap.). 

940. Andlát Aðalsteins konungs (70. kap.). 

941. Fall Eiríks blóðaxar. (70. kap.). 

943. Egill fer utan, finnur Arinbjörn í Fjörðum, og er 

með honum veturinn 943 — 944. (70. kap.). 

944. Arinbjörn og Egill herja um sumarið, en skiljast 

um haustið; fer Arinbjörn til Haralds Eiríksson- 

ar í Danmörk, en Egill til Noregs til Þorsteins 

Þórusonar (72. kap.). 
945. Egill fer til Vermalands veturinn 944— 945 (74.— 

79. kap.); er með Þorsteini Þórusyni það sem 

eptir er vetrarins; fer til Íslands um sumarið (79. 

kap.). 

Um 950. Fæddur Þorsteinn Egilsson. 
960 Fall Hákonar Aðalsteinsfóstra í Storð á Fitjum (81. 

kap.). 

961. Egill yrkir Arinbjarnardrápu (81. kap.). 

969. Fall Haralds Eiríkssonar og Arinbjarnar að Hálsi 

í Limafirði (82. kap.,206. bls.). 
Um 970. Ólafur pá fær Þorgerðar Egilsdóttur (81. kap.) 

og Þorsteinn Egilsson Jófríðar Gunnarsdóttur (83. 

kap.), 
Um 975. Böðvar Egilsson drukknar. Egill yrkir Sonar- 

torrek (81. kap.). 
19 
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976.-977. Einar skálaglamm yrkir Vell-eklu (82. kap.; 

vísunni: Sækjum jarl, 0. s. frv., á 207. bls. 

er skotið inn í söguna. af ógáti; hún er ort 

18 eða 19 árum seinna, um 995.). 

Um 980. Ásgerður andast. Egill bregður búi og fer að 

Mosfelli (83. kap., 209. bls.). 

— 982. Hefjast deilur þeirra Þorsteins Egilssonar og 

Steinars. Þorsteinn vegur Grana (84. kap.). 

— 983. Þorsteinn Egilsson vegur Þránd. Egill Skalla- 

grímsson gjörir um mál þeirra Þorsteins og 

Steinars (85.—86. kap.). 

— 990. Andlát Egils Skallagrímssonar (89. kap.). 

1000. Kristni lögtekin á Íslandi (90. kap.). 



Registur 

yfir manna og goða nöfn, o.s.frv. 

Aðalsteinn Engla-konungr, 101. 

—108. 111. 112. 114.—118. 

120. 129. 139. 141. 142. 147. 

152.—156. 167. 227. 

Aðils, jarl á Bretlandi, 103. 104. 

108.— 111. 113. 115. 

Áki, danskr maðr, 91.--94. 96. 

100. 

Álafr — Ólafr Skota-konungr, 

115. 

Álfgeirr, jarl yfir Norðymbralandi, 
102.—105. 109. 110. 

Álfr bóndi hinn auðgi, 183.— 
187. 

Álfr bróðir Gunnhildar konunga- 

móður, 98. 99. 126. 
Áli, 159. 
Áni, bóndi at Ánabrekku, 47. 

57. 167. 219. 220. 

Arinbjarnar-drápa, 201. 

Arinbjörn Þórisson, hersir, 82. 

83. 89. 97.—99. 118.—128. 

130. 132. 140.—143. 145. — 

148. 151.—154. 157.—159. 

167.—171. 173. 175, 201. 203. 

204. 206. 209 

Ármóðr skegg, 177.—184. 190. 
Arnaldr, 177. 

Arnflór jarl, 95. 
Arnfinnr jarl, 141. 

Arngeirr Bersason 121. 

Arnviðr, jarl á Vermalandi, 174. 

Lið 180s:191x 

Arnviðr konungr, 4. 5. 

Ásbjörn jarl, 5. 
Ásgautr jarl, Ö. 

Ásgeirr Knattarson; 194. 

Árgerðr Bjarnardóttir, 69. 70. 74. 

81. 82. 116. 119. 120.—122, 

124. 125. 130. 138. 140. 141. 

155. 163. 166. 195. 196. 200. 

208. 209. 

Áslaug Guttormsdóttir, 59. 

Ásný Vestarsdóttir. 45. 

Atleyjar-Bárór, 83.—86, 97. 98. 

Atli hinn mjóvi, jarl á Gaulum, 

2. 5. 

Atli Þorgeirsson, hinn skammi, 

74. 154. 156. 163.— 165. 

Auðbjörn, konungr yfir Firðafylki, 

2. 4. 5. 

Auðunn illskælda, 12. 

Bárðr, sjá Atleyjar-Bárðr. 
Bárðr Brynjólfsson, 10.—18. 
Baugr, fóstbróðir Ketils hæings, 

44. 45. 

Beigaldi — þórðr beigaldi, 48. 

Bera Egilsdóttir, 166. 194. 

19“ 
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Bera Yngvarsdóttir, 37. 38. 62. 

63. 69. 70. 78. 138. 166. 

Beróðlu-Kári, 1. 2. 6. 12. 13. 

15. 40. 

Bergþóra Ólafsdóttir, 194. 

Bergönundr (Önundr) þorgeirs- 

son, 74, 118. 119. 121. 122. 

124. 126. 131— 136. 145. 154. 

163. 

Bersi goðlauss, 121. 

Berudrápa, 210. 

Bjálf, 1. 
Björgólfr, 10. 11. 18. 
Björn, 198. 
Björn Brynjólfsson, hauldr, 64. — 

13. 81. 82, 97, 118. 120.—122. 

124.—126. 155. 163. 

Björn hinn austræni, 205. 

Björn hersir í Sogni, 64. 

Björn Arngeirsson, Hítdælakappi, 

121. 

Björn Svía-konungr, 146. 

Blundketill Geirsson, 76. 

Bragi (hinn gamli), 146. 

Bragi skáldaguð, 151. 197. 

Brynjólfr Björgólfsson, 10.—12. 

14. 18. 30. 

Brynjólfr Bjarnarson, 64.65. 67. 

69. 70. 73. 80. 124. 

Brynjólfr Helgason, faðir Serks 

ór Sogni, 81. 

Böðvarr Egilsson, 166. 194.—196. 

Börr (faðir Óðins, Snorra-Edda, 

Reykjav. 1848, 5. bls.), 136. 

Dalla Önundardóttir,-210. 

Darraðr, Óðinsheiti (2) 149. 

Dragvandill, sverð, 153. 160. 164. 

165. 
Draupnir, hringr, 204. 

Egill Skallagrímsson, 1. 69., 0.8. 
frv. nær því á hverri blaðsíðu. 

Egill Þorsteinsson, 210. 

Einarr Helgason, 

205. —208. 

Einarr í Stafaholti, 215.— 220. 

Eiríkr alspakr, 1538. 

Eiríkr blóðöx, 70.—74. 81. 83. 

84. 97.—99. 121.—131. 137. 

140.—142., 144.—151. 158.— 

156. 163. 167. 170. 173. 175. 

201. 202. 206. 

Eiríkr Hákonarson, jarl, 230, 

Ekkill, sækonungsheiti, 180. 

Elfráðr hinn ríki, 101. 103. 

Ella, 117. 
Endill, sækonungsheiti, 207. 

Eyvindr lambi, son Berðlu-Kára, 

1.—3. 8. 12. 13. 15. 42.43. 

Eyvindr skáldaspillir, 43. 

Eyvindr skreyja, 98.—101. 120. 

skálaglamm, 

Faraviðr konungr, 25.—27. 30. 

Fiðr skjálgi, 43. 

Freyja, 196. 

Freyr, 130. 

Friðgeirr, 157.—160. 162. 171. 

Fróði, frændi Eiríks  blóðaxar, 

131. — 136. 

Fróði (Friðleifsson, Danakonungr, 

Snor. Ed., Reykjav. 1848, 78. 

bis.), 150. 

Gantr, Óðinsheiti, 119. 
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Geirlaug, kona Sighvatar rauða, 

43. 

Geirmundr heljarskinn, 193. 

Geirr Ketilsson blunds, 76. 225. 

Gestill, sækonungsheiti, 138. 

Gjálp (dóttir Geirröðar jötuns, 

Snor.-Ed., Reykjav. 1848, 61. 

bls.), tröllkona, 150. 

Gormr Danakonungr, 94. 

Grani á Granastöðum, 47. 57. 

11. 

Grani, þræll Steinars, 211. 

Grímarr Grímsson, ð7. 

Grímólfr á Grímólfsstöðum, 47. 

öT. 

Grímr Bárðarson, 14. 

Grímr Grímólfsson, 57. 

Grímr Heggsson, 77. 78. 

Grímr, heimamaðr Skallagríms, 
47, 

Grímr loðinkinni, 153. 

Grímr Svertingsson, 193. 194. 

209, 215. 225. 227. 228. 

Grímr Þórisson, hinn háleyski, 

05.—ó7. 121. 

Grímr Þorsteinsson, 210. 222. 

223. 

Gríss lausingi, 48. 59. 

Grjótbjörn — Arinbjörn, 204. 

Grjótgarðr Hákonarson Hlaða- 

jarls, ó. 

Guðmundr Sölmundarson, 194. 

Guðrekr, jarl yfir Norðymbra- 
landi, 102. 103. 104. 

Gunnarr Egilsson, 166. 197. 

Gunnarr Hlífarson, 209. 

Gunnhildr Bjarnardóttir haulds, 

118. 122. 124. 125. 

Gunnhildr, dóttir Hákonar jarls, 

43. 

Gunnhildr konungamóðir, dóttir 

Özurar tota, 73. 83. 84, 88. 

98. — 100. 120.—122. 125, 131. 

132. 137.:140;:149, 144..145, 

147. 155. 156. 167, 

Gunnlaugr Hrómundarson, 1291. 

Gunnlaugr ormstunga, 210. 230. 

Guttormr Sigurðarson hjartar, 

öl. 52. 54. 

Gyða Þórisdóttir, systir Arin- 

bjarnar, 157.— 159. 

Göndul, valkyrja, 160. 

Haddr Þorgeirsson  þyrnifótar, 

T4. 131. 134.—136. 

Haki, sækonungsheiti, 150. 

Hákon Aðalsteinsfóstri, 101. 140. 

141. 153. 155. 162, 169. 174. 

175. 190. 191.:201. 

Hákon Hlaðajarl, 5. 

Hákon Sigurðarson, jarl, 206: 227. 

Hálfdan, 203. 
Hálfdan hvítbeinn, 174. 

Hálfdan svarti, 3. 12. 51. 

Hallbjörn hálftröll, 1. 

Hallbera Úlfsdóttir hins úarga, 1. 

Halldór Ólafsson, 194. 
Hallgeirr í Hallgeirsey, 45. 

Halli Þorsteinsson, 210. 

Hallr Guðmundarson, 194. 229. 

Hallsteinn Atlason jarls, 2. 

Hallvarðr harðfari, 32. 33. 36. 

38. 39. 42. 52. —5ð. 

Hamdir Jónakrsson, 226. 

Haraldr Eiríksson blóðaxar, 131. 
170. 173. 201. 206. 
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Haraldr Gormsson,'94. 

Haraldr hárfagri, 3.—6. 9. 10. 

12) 1169 DA at 

281732:35,1 BT: 49,1548; AT, 

49,.'50,2:51. 54! 66,! 705 "1. 

101.'131.-140. 144.:145. 1'74. 

Haraldr Knútsson a -Haraldr), 

206. 

Hárekr Björgólfsson, 11.'21. 27. 

31.82.1733. 

Hárr, Óðinsheiti, 86. 
Heggr á Heggstöðum, 77. 78.. ' 

Hel, 88. 200. 

Helga Helgadóttir, 45. 

Helga Ketilsdóttir hæings 10. 

Helga Ólafsdóttir feilans, 209. 

Helga Þorfinnsdóttir, 182. 190. 

Helga Þorsteinsdóttir, hin fagra, 

210. 229. 230. 

Helgi faðir Brynjólfs, föður Serks 

ór Sogni, 81:' 

Helgi Hæingsson, 45. 

Helgi Óttarsson, 205. 

Helgi Rauða-Bjarnarson,- 208. 

Helgi, sonr  Rannveigár Þórðar- 

dóttur, 81. 

Helgi Þorfinnsson, 188.“ 

Herjólfr Hæingsson, 45. 

Herlaugr Hákónarson Hlaða-jarls, 

Herlaugr, konungr yfir: Naumu- 

dal, 3. 

Hersteinn Atláson jarls, 2. 

Hildir í Hildisey, 45. 

Hildiríðr Högnadóttir, 10. 11. 

Hildiríðarsynir (Hárekr ok Hræ- 

rekr); 11. 14. 17. 91. 23. 24. 

21. 30. 817 44. 

Hildr (Högnadóttir); 179. 199. 
Hjörleifr Hróðmarsson, 44. 

Hjörlbiff Þorsteinsson, Á0. 

Hlín, „ein -af'Ásýnjum) 119. 

Hlökk, valkyrja, 88. 

Hólmsteinn Atlason 'jatls, 2. 
Hrafn Hæingsson,' 45. 

Hrafn Þorsteinsson, 210. 

Hrafnhildr Hæingsdóttir, 45:59. 

Hrafnhildr Ketilsdóttir hæings ór 

Hrafnistu, 44. 

Hrifla Þorsteinsson, 210. 

Hringr, jarl yfir Bretlandi, 103. 

104. 109. 110. 111: 115. 

Hróaldr, jarl Auðbjarnar kon- 

ungs, 2..6.7 204.00 

Hrollaugr, konungr Fn Nautið 

dal, 3. í 

Hrómundr, bróðir Gríms: hins 

háleyska, 191. 
Hrærekr Björgólfsson; 11. 

Hræri, sékonungsheiti, 210. 

Húnþjófr konungr, 3. 

Hæingr = Ketill hæingr, 44. 43. 

Höðr, einn af Ásum, 116. 

Höfuðlausn, drápa, 148. 

Högni í Leku, 10. 11. 

Höskuldr Dalakollsson, 194. 

Illugi svarti; 121. 

Ingi, konungsheiti, 76. 206: 

Ingibjörg Haraldsdóttir ka 

43. 

Ingiríðr, ér átti Ólatr. konungr, 

81 

Ingiríðr LR 81. 

Ingólfr Arnarson, 44. 50. 56. 

Ingunn, kona Keétils hæings, 45. 

4 
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Járnbarðinn, 230. 

Játmundr, bróðir Aðalsteins kon- 

ungs,, 167. 

Játvarðr Elfráósson, inga 

ungr, 101. 103. .; 

Jófríðr Gunnarsdóttir, 209. 210. 

Jörundr goði, 45 

Ketil blundr, 76. 

Ketill gufa, 192. 

Ketill hæingr Hallbjarnarson hálf- 

trölls,.1. 10. 44. 153. á 

Ketill hæingr Þorkelsson Naum- 

dælajarls, 44. 

Ketill höðr, 128.—130. 

Ketill kjölfari, 55. 
Kjartan Ólafsson, 194. 229. 
Kjötvi hinn auðgi, 15. 

Kollsveinn þorsteinsson, 210. 

Kolr, sendimaðr Hákonar Aðal- 

steinsfóstra, 175. 

Kori, þræll Ketils gufu, 193. 

Kormakr Ögmundarson, 210. 

Kveldúlfr Bjálfason, 1. 2. 4. ;. 

7. 8.10.18.34. 36. 37. 46, 47. 
50.—53. 55.—ð7. 60. 72. 

Kvígr, bróðir Heggs á Heggstöð- 

um, 78. 

Lambi Þórðarson á Lambastöð- 

um, 192. 193. 224. 

Langr, sverð, 109. 

Ljótr hinn bleiki, 157. 159. 160. 

— 162, 168. 170. Ííl. 

Melkorka Mýrkjartansdóttir Íra- 

konungs, 194. 

Mímr (=— Mímir), 200. 

Móbíl Hallgeirsdóttir, 45. 

Móeiðr Hildisdóttir; 45. 
Mýrkjartan Íra-konungr, 194. | 

Naðr, sverð, 109. 113. 115. 160. 
Narfi (son Loka), jötunsheiti, 119- 

Nari:(son Loka), 150. ; 

Njörðr, 130. 

Nökkverr, 197. 

Oddbjörn askasmiðr, 45. 

Oddr einbúi, 48. 59. 

Óðinn, 130. 148. 149. 151. 
Ólafr feilan; 60. 209. 
Ólafr Haraldsson hárfagra, 131. 

Ólafr Höskuldsson, 194. 

Ólafr konungr (kyrri?), 81. 
Ólafr Skota-konungr, 102.—-108. 
110.—115. 141. 

Ólafr trötolgja, 174. 
Ólafr Tryggvason, 230. 

Óleifr halti, 59. 76. 78. ' 
Ólauf, seinni kona Bjarnar haulds, 

124. 

Ormr Stórólfsson, hinn sterki, 45, 

Óttar Bjarnarson, 205. 

Ragi Óleifsson halta, 59. 

Ragnarr Guttormsson, 51. 

Ragnarr loðbrók, 102. 

Ragnhildr Eiríksdóttir blóðaxar, 

141. 

Ragnhildr Guttormsdóttir, 51. 52. 

Rán, 198. 

Rannveig, systir Gríms  Svert- 

„ingssonar, 198. 
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Rannveig þórðardóttir Brynjólfs- 

sonar, 81. 

Rannveig Þórðardóttir Rannveig- 

arsonar, 81. 

Rögnvaldr Eiríksson  blóðaxar, 

131.—133. 136. 137. 

Rögnvaldr jarl, 5. 6. 

Rökkvi, sækonungsheiti, 203. 

Salbjörg, dóttir Berðlu-Kára, 1. 

Serkr Brynjólfsson ór Sogni, 81. 

Sighvatr rauði, 43. 

Sigmundr á Sigmundarstöðum, 

59. 

Sigríðr Sigurðardóttir á Sand- 

nesi, 11..16. 17, 40. 42. 43. 

Sigtryggr snarfari, 32. 33. 36. 

38. 63. 54. 

Sigurðr Guttormsson, 51. 

Sigurðr Haraldsson hárfagra, 181. 

Sigurðr hjörtur, ól. 

Sigurðr jarl á Orkneyjum, 66. 

Sigurðr á Sandnesi, 11. 12. 14. 

ll) 

Sigvaldi jarl, 207. 

Simlar (2), 127. 

Skáld-Hrafn, 210. 230. 

Skallagrímr Kveldúlfsson, 1. 7. 

37. 38. 46. 48.—63. 67. —70. 

714.—81. 98. 120. 121. 138.— 

140. 153. 195. 210. 219. 220. 

229. 

Skapti þórarinsson, prestr, 229. 

Skapti þóroddsson, lögsögumaðr, 

193. 

Skeggþórir (þórir), 133. 137. 

Skorri, þræll Ketils gufu, 193. 

Skrýmir, sverð, 224. 

Skúli Þorsteinsson, 210. 230. 

Sólveig Atladóttir jarls, hin fagra, 

2.3. 

Sonar-torrek, kvæði, 197. 200. 

Steinarr Önundarson, 210.—225. 

Steindórr Ólafsson, 194. 

Stórólfr Hæingsson, 44. 

Sumarliði, faðir Vetrliða skálds, 

43. 

Sveinn Brynjólfsson, 81. 

Svartr, þræll Ketils gufu, 198. 

Syn, ein af Ásynjum, 226. 

Sæunn Skallagrímsdóttir, 62.121. 

Sölvi klofi, son Húnþjófs kon- 

ungs, 3. —5. 

Trefill Rauða-Bjarnarson, 208. 

Tryggvi Ólafsson, 291, 

Tungu-Oddr, 57. 209. 215. —220. 

225. 

Tveggi, Óðinsheiti, 200. 

Úteigr grettir, 45. 

Úlfr Bjálfason, sjá Kveldúlfr. 

Úlfr (bræðr tveir, er hvárrtveggja 

höt Úlfr), 186. 188. 189. 
Úlfr hinn úargi, 1. 

Ullr, einn af Ásum, 180. 
Úsvífr hinn spaki, 205. 207. 

Valgarðr Jörundarson goða, 45. 
Vali Ketilsson gufu, 193. 

Vell-ekla, drápa, 206. 

Vömundr, bróðir Auðbjarnar 

konungs, 5. 6. 

Vermundr Þorgrímsson, 194. 

Vestarr Hæingsson, 45. 

Vetrliði skáld, 45, 
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Viðrir, Óðinsheiti, 148. 149. 197. 
203. 

Víga-Barði Guðmundarson, 194. 

Vilir (— Vili, bróðir Óðins), 
200. 

Yggr, Óðinsheiti, 202. 

Yngvarr, faðir Beru, 37. 60.—64. 

138. 

Ýrr, dóttir Geirmundar heljar- 

skinns, 198. 

Þóra Hróaldsdóttir, 'hlaðhönd, 
64.— 69. 123.—125. 

þóra Þórisdóttir, systir Arin- 

bjarnar, 153. — 155. 

Þóra Þorsteinsdóttir, 210. 

Þórarinn Ragabróðir, 59. 

Þþorbergr Ólafsson, 194. 

þorbjörn hinn digri, 210. 

Þorbjörn hornklofi, 12. 

þorbjörn krumr, 47. 57. 

þórdís Ólafsdóttir feilans, 60. 

þórdís stöng Þórisdóttir þurs 

(Þorbjörg stöng, Landnáma- 

bók, Il, 4.), 57. 
Þórdís Yngvarsdóttir, 138. 

Þórdís Þorfinnsdóttir stranga, 

121. 

þórdís Þórólfsdóttir, 119. 121. 

140. 193. 209. 225. 227. 228. 

Þórðr beigaldi, 47. 48. 57. 
Þþórðr, bróðir Sigtryggs ok Hall- 

varðar, 33. 36. 

Þþórðr Brynjólfsson á Aurlandi, 

64. 80. 124. 126. 156. 162. 

164. 191. 

Þórðr gellir, 60. 209. 

Þþórðr Granason, 77.— 79. 

Þþórðr Lambason, 192. 
Þþórðr, son Rannveigar þórðar- 

dóttur, 81. 

Þórðr Þorgeirsson á Lambastöð- 
um, 138. 

Þórðr Þorsteinsson, 210. 

Þþorflór (þorfinnr) strangi, 97. 99. 

109. 113. 120. 121. 

Þþorfinnr bóndi, 177. 182. 184. 

190. 

Þorgeirr á Álptanesi, 222. 

Þorgeirr, bróðir Sigtryggs og 
Hallvarðar, 83. 36. 

Þþorgeirr á Lambastöðum, 138. 

Þþorgeirr blundr Geirsson, 76. 

221. 224. 225. 

Þorgeirr Jarðlangr, 48. 57. 

Þorgeirr Þorsteinsson, 210, 230. 

Þorgeirr þyrnifótr, 73. 118. 127. 

Þþorgerðr brák, 79. 

Þþorgerðr Egilsdóttir, 166. 194. 

— 196. 200. 

Þorgerðr Þorbjarnardóttir hins 

digra, 210. 

Þorgils gjallandi, 24. 25. 32.— 

34. 36. 41. 52. 53. 

Þorgils Ögmundarson, 210. 
Þþórhallr Oddason, goði, 194. 

Þórir haklangr, 16. 

Þórir Hróaldsson, 2. 51. 64. 65. 

67. 69. 70.— 73. 81.—84. 88. 

89. 97.—99. 118. 124. 125. 

153. 203. 

Þórir Ketilsson kjölfara, 5ð. 

Þórir þruma, 35. 36. 

Þórir þurs, 48. 57. 
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þorkell  (þorketill) 

jarl, 44. Fi 

þorketill Gunnvaldsson, 208. 

Þórlaug Hrafnsdóttir, 45. ' 

Þörmóður 'Kleppjárnsson, 210. í 

Þormóðr, stýrimaðr, 209. 

Þormóðr,i þræll Ketils;gufu, 193. 

Þóroddr goði: í „Ölvusi, 198. 

Þþóroddr Hrísa-blundr, Geirsson, 

76. fet 2iba 
Þþóroddr, son Tungu-Odds, 209. 

Þþórólfr Kveldúlfsson, 1. 3. 8. 9. 

19.2-20.122. 24:89. 34. -—44. 
46. 47.49, 52.:53..55. 60. 62. 

143, I; 

Þþórólfr Skallagrímsson, „62. 63. 

68. 69.— 76. 79.—82.88.—90. 

94.—102. „104. .109.—116. 

td LG 1A9,2140.5. 153:5s1:98. 

194. } 

Þórr, 46. 

þorsteinn (2), ó7. 

þorsteinn Egilsson, 166. 208. — 

217:.219.— 225: 229. 230. 

þorsteinn Eiríksson (þóruson), 

Naumdóla- 158. 154.1157..166. 174.— 176. 

191. 209. 

„þórunn Skallagrímsdóttir, 62. 76. 

þorvaldr 'ofsi, 97. 98:99. 

Þþórörnusynir, 48. 

Þþrándr, þræll Steinars, 212.— 

214. 

Þriggi, Óðinsheiti, 197. 
Þundr, Óðinsheiti, 46. 114. 

Þþuríðr dylla, 121. 

þuríðr Ólafsdóttir, 194. 

Ögmundr Galtáson, 210. 

Ölvaldr á Ölvaldsstöðum, 222. 
Ölvir hnúfa, son Berðlu-Kára, 1. 

—3. 5. —8i 12. 113. 15.:24. 

25. 28, 40. —43. 46, —50. 

Ölvir, húskarl þóris Hróaldsson- 

ar, 83.—86. 88. 

Önundr 'sjóni Ánason, 57. 167. 

176. 210. 217,—-220. 

Öxzurr Eyvindarson, 194. 

Ögzurr toti, 73. 98. 
GEgir, 198. 
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Ágðir, 15. 
Akrar, 59. 

Aldi, 132. 
Álptá, 121. 
Álptanes, 7. 58. „61. 63. 138. 

193. 222. 293. ið 
Álreksstaðir, 70. 131. 182. 
Álöst, 11. 12. 17; 43. 
Ánabrekka, 57. 167. 210. 219. 

—221. 224. 225. 

Andakíll, 57. 80. 
Andakílsá, 57. 

Askr, 74. 119. 122. 130::163. 

Atley, 83. 84. 87. 88. 
Aurland, 64. 63. 70. 71! 80. 

124. 156. 162. 164. 191. 

Aurriða-á, 223. 

Austr-Agðir, ól. 

Austrvegr, 35. 70. 89. 100. 

Beigaldi, 57. 
Beitisjár, 39. 

Berðla, 1. 

Bjarmaland, 73. 

Bjarnartöður, 68. 

Blindheimr, 157. 

Blunds-vatn, 221. 

Borg, 57. 

14.— 76. 80. 120. 

58. 60.—62, 67. 68. 

121. 138. 

139. 141.195. 196. 200. 207. 

210. 211..214. 219) 222.229. 

230. 

Borgarfjörðr, 56.—60. 67! 4. 

16. 78. 120. 138. .166 199. 

225. 

Borgarhraun, 57. 224. 

Borgarmenn, 78. 

Brákarsund, 79. 

Breiðafjarðardalir, 194. 

Breiðibólstaðr, 45. 

Breiðifjúrðr, 192! 193. 205. 

Brenneyjar, 96. ; 

Brekka — Ánabrekka, 215. 
Bretar, 101. 111. 

Bretland, 103. 

Byrða, 36. 

Dalir, 208. 

Danir, 34. 101.—103. 191. 

Danmörk, 35. 93. 94. 100. 167. 

178. 175. 191. 206. 

Digranes, 57. 74, 79. 140. 195. 

Dofrafjall, 155. 157. 177. 

Dýflinn 66. 

Dýflinnar-skíri, 7. 

Eið, 177. 
Eiðaskógr, 174. 177. 

187. 
Eiðsjór, 6. 

182. 186. 
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Einarsnes, 195. 

Einbúabrekkur, 59. 

Einbúanes, 59. 

Einkunnir, 57. 221. 222. 

Eldueið, 39. 

Elfr — Gautelfr, 36. 

Elliði, 224. 

England, 31.—38. 

148. 

Eyrarfloti, 35. 

Eyrarsund, 94. 

Eyrr, 35. 

Fonhringr, 74. 134. 163. 
Fitjar, 70. 201. 
Finnar, 19. 25. 30. 32. 

Finnferð, 11. 12. 19. 30. 

Finnkaup, 12. 19. 

Finnmörk, 25. 26. 28. 31. 
Finnland, 26. 

Finnskattr, 11. 24. 27. 31. 

Firðafylki, 2. 4.—6. 123 194. 

141. 201. 

Firðir, 6. 7. 22. 36. 37. 46. 71. 
73. 97. 98. 118. 162. 167. 
168. 204. 

Fjalir, 6. 98. 

Fljótshlíð, 45. 

Flókadalr, 76. 225. 

Flókadalsá, 59. 

Flókadalsár-óss, 76. 

Flæmingjaland, 102. 

Foldin, 36. 

Foss — Langárfoss, 60. 223. 

Frísir, 172. 173. 

Frísland, 100. 171. 

101.—105. 

110. 140.—142. 153. 157.167. 

Englar, 34. 101. 102. 105. 115. 

Staða- og þjóða-registur. 

Furusund, 38. 

Færeyjar, 7. 

Gular, 2, 3. 98. 
Gautar, 200. 

Gautelfr, 32. 

Geirshlíð, 76. 

Gljúfrá, 58. 59. 216. 291. 
Grana-hlið, 211. 

Granastaðir, 57. 77. 

Grímarsstaðir, 57. 
Grímólfsfit, 57. 

Grímólfslækr, 57. 

Grímólfsstaðir, 57. 

Grímsá, 57. 59. 78. 

Grímsholt, 223. 

Grísartunga, 59. 221. 

Gufá, 56. 57. 192. 222. 

Gufudalr, 193. 

Gufufjörðr, 193. 

Gufunes, 192. 

Gufuskálar, 192. 

Gulaþing, 122. 123. 181. 155. 
163. 164. 

Gulaþingslög, 122. 163. 

Hafnarfjöll, 57. 

Hafslækr, 57. 210. 213. 219. 

Hafrsfjörðr, 14. 15. 24. 

Háleygjafylki, 22. 

Halland, 95. 

Hallgeirsey, 45. 

Haugar, 59. 

Haugasund, 131. 

Heggstaðir, 77. 

Helsingjaland, 7. 26. 

Herðla, 133. 136. 137. 

Herðlu-ver, 133. 136. 
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Hildisey, 45. 

Hísing, 32. 38. 

Hjaltland, 7. 66. 

Hjarðarholt, 194. 195. 
Hlaðir, 39. 42. 

Hlíðarendi, 45. 
Hof við Rangá hina eystri, 45. 

Hólmr, 121. 

Hrafnista, 1. 10. 44. 

Hrafntóptir, 45. 

Hringaríki, ól. 

Hrís, 76. 

Hrísbrú, 229. 

Humru-mynni, 142. 

Hvalseyjar, 59. 

Hválslækr, 45. 

Hvanneyrr, 57. 

Hvítá, 58. 59. 76. 194. 221. 225. 

Höð, 157. 

Hörðafylki, 128. 
Hörðaland, 15. 31. 33. 70. 72. 74. 

80. 129. 181. 156. 157. 168. 
169. 191. 201. 

Hörðar, 210. 

Írar, 101. 141. 194. 
Írland, 7. 192. 
Ísland, 7. 44. 45. 50. 55. 59. 60. 

66.—68. 72. 74. 76. 79. 116. 
120. 121. 130. 138. 140.141. 
144. 154. 156. 157. 166. 167. 
171. 173. 194. 200. 201. 207. 
228.— 230. 

Jamtaland 7. 26. 

Jarðlangsstaðir, 57. 

Jarlsnes, 110. 

Jórvík, 102. 142. 153. 202. 
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Jótland, 96. 100. 120. 

Jótlands-síða, 100. 101. 

Jötunheimar, 197. 

Katanes, 7. 
Kilir, 26. 

Knarrarnes, 56. 61 

Koranes, 198. 

Krumshólar, 57. 

Krumskelda, 139. 

Káúrir, 90. 91. 

Kúrland, 89. 109. 

Kvenir, 26. 

Kvenland, 26. 27. 30. 

Kylfingar, 19. 

Kyrjálaland, 26. 30. 

Kyrjálar, 26. 

Lambastaðir, 138. 139. 192. 193. 
224. 

Langá, 57. 60. 220. 291. 293. 

Langaholt, 223. 

Langárfoss, 121. 

Langavatn, 221. 

Laxárdalr, 194. 

Laxfit, 78. 

Laugardalr, 59. 

Leirulækr, 61. 121. 221. 224. 

Leiruvágr, 209. 

Leka, 10. 11. 24. 

Líðandisnes, 36. 

Limafjörðr, 173. 206. 

Listi, 88. 

Lundr, 94. 

Lundúnir, 153. 

Lygra, 70. 

Markarfljót, 45. 

A 
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Merki-á, 45. 

Miðfjarðareyjar, 61. 
Móeiðarhváll, 45. 
Mosey, 66. 

Moseyjarborg, 66. 

Mosfell, 193. 194. 209. 215. 225. 

221.—229. 

Mostrarsund, 35. 

Munaðarnes, 59. 

Mýramenn, 78. 210. 229. 230. 

Mýrar, 57. 58. 211. 219. 291. 
Meærir, 4. . 

Meærr, 3. 5. 6.9. 157. 160. 162. 

168. 

Naumdglafylki, 3. 24. 

Naumdælir, 4. 

Naumudalr, 3. 23. 24. 26. 39. 42. 

Naustanes, 140. 

Naustdalr, 6. 

Norðmenn, 26. 103. 190. 

Norðmærr, 3. 4. 

Norðrá, 58. 59. 
Norðymbraland, 102. 103. 107. 

141. 

Noregr, 3. 26. 35. 51. 60.62.68. 

69.718;16., 91. A0bm11622120, 

121. 124. 131. 132. 140. 141. 

173. —175. 

184. 185. 190. 192. 201, 206. 

147. 153.—155. 

Normandí, 7. 

Oddbjarnarleið, 45. 
Orkneyjar, 66. 141. 

Orrustu-hváll, 223. 

Oslóarfjörðr, 154. 173. 

Ostrarfjörðr, 48. 

Rangá, 45. 

Rauðgil, 76. 

Raufarnes, 61. 

Raumaríki, 154. 

Raumsdalr. 3.—5. 157. 

Reykir hinir efri, 76. 

Reykjadalr (Reykjardalr), 76. 215. 

Reykjadalsár-óss, 76. 

Reykjanes, 56. 60. 

Reykjarhamarr, 195. 

Rogaland, 15. 71. 131. 169. 

Rosmhvalanes, 192. 

Sandnes, 11. 12. 14. 17. 18.19. 
23. 21.30.32.37. 39. 42. 43. 

46. 

Sandvík, 79. 

Saxland, 102. 171. 

Sauðey, 87. 88. 

Sauðungs-sund, 128. 

Selalón, 57. 

Sigmundarnes, 59. 

Sigmundarstaðir, 59. 

Skarðsheiði, 225. 

Skorrey, 193. 

Skotar, 101. 1092. 104. 111— 113. 

141. 150. 

Skotland, 7. 102. 106. 107. 108. 

141. 142. 

Sogn, 8. 64. 70. 72.81. 82. 98. 

156. 151. 162. 164. 166. 167. 

191. 

Sognsær, 52. 62. 70. 128. 

Sólskel, 5. 

Sólundir, 51. 

Snæfells-strönd, 210. 211. 224. 

Stað, 5. 

Stafaholt, 215. 216. 

ll 
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Stakks-mýrr, 210. 218. 

Stangarholt, 57. 222. 

Steinsund, 128. 129. 

Storð, 201. 

Stórólfsvöllr, 45. 

Straumfjörðr, 61. 

Suðreyjar, 7. 66. 

Snnnmeærr, 4. 5. 

Svía-konungr, 84. (Björn Svía- 

konungr, 146.). 

Svíaveldi, 175. 

Sygnafylki, 123. 124. 

Sæheimr, 70. 

Tjaldanes, 228. 

Torsar, 10..11%14..16.)17))215 

23. 24. 27. 30. 44. 

Túnsberg, 52. 131. 

Upplönd, 3. 35. 38. 46. 155. 177. 
Útsteinn, 70. 

Vágar, ol: 

Valdres, 46. 

Valland, 7. 110. 

Varmilækr, 59. 60. 

Vatn, 222. 

Vefsnir, 11. 27. 

Vellir, 194. 

Vermaland, 174. 175. 177. 185. 

191. 

Vestfold, 32. 51. 

Vestrlönd, 7. 

Víðimýrr, 208. 

Vík, 15. 35. 36. 38. 52. 100. 

131. 153. 154. 166. 171. 173. 

179. 191.'192. 

Víkverjar, 36. 181. 

Vína (á Bjarmalandi), 73. 

Vína (á Englandi), 115. 

Vínheiði, 105. 
Vínuskógar 105. 

Vitar, 132. 
Vors, 46. 48. 

Vænir, 174. 

Völlr, 45. 
Vörs, 159. 

Þjórsá, 44. 
Þþormóðs-sker, 193. 

Þþorskafjörðr, 193. 

Þþrándarholt, 76. 

Þþrándheimr, 3. 6. 8. 12. 15. Í6. 

27. 28. 38. 42. 52. 140. 156. 

175. 

þruma, 35. 

Þrændalög, 3. 

Þrændir, 131. 

Þþursstaðir, 57. 

Þverá (í Rangárvallasýslu), 45. 

Þverá (í Borgarfirði), 58. 

Þverárhlíð, 121. 

Ögvaldsnes, 70. 

Ölvaldsstaðir, 222. 
Ölvus, 193. 194. 
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Prentvillur og lagfæringar. 

37. bls. 

56 

ðT. 

63. 

119. 

126. 

149.a — 

150.b — 

161. 

186. 

204.b — 

211. 

211. 

236. 
Á 300. 

14. 

6. 

20. 

26. 

línu: enn les hinn 

inn — hinn 

Hafrlækjar les Hafslækjar 

ógreiðfært — úgreiðfært 

Víking les víking 

arna les árna 

Asgerðar les Ásgerðar 

drægi les drægi 

mart les margt 

Nið-erfl les nið-erfi 

okkar les okkarr 

sú er mest of lá. les (sú er mest of lá). 

En les Enn í 

Blaðsíðutalan á að vera 161. 

A les Á 

góðum les goðum 

Hafslæk les Hafslæk 

Borg les borg 

nóga les gnóga 

vantar (eptir Háleygjafylki) : 

Hálogaland, 3. 10.—12. 16. 19. 20. 22. 23. 26. 30. 32. 43. 44. 

(Og eptir Hallgeirsey): 

Háls, 173. 206. 

Kostar óinnfest 1 rdl. 











IN 389825 - 100 
LL | 




